
   

 !"#$%&'()*+%,)-$./0%1/%,2&3#$% &45$ 
) (

  
!" :         #$%& #' #$%& #' ()"&*'+ #' ,)-./+ #' ()"&*'+ #' (0.12& 345 !'6

&     78$2& (9):- ;2.< =6 #' >:- #' .    ?.@AB2& C?6 D E1@$' F@GHI J*@K L  ?!@MH
    ?.N'O& PHQ2 R3S!TU FM!TVW R*XY .       Z&?H Z.@K #U [+ 78$2& (9):- \]^'_ D .U L

Z.K`& D \:aK *bTM&H.  
Z.Tbc& de- ("H 78$2& (9):- \].'_ *fg 731h 3SH LZ&*-O& ,"6 R!BiH. 

 !"# $ :        H*@4- #@' #j*2&3@e- #@' (:$U #' ,90 #' k:c&3e- Fl'& 3l"
&         *U.@- #@' ,@$G #@' k2.U #' *aM #' IH3e- #' mn3e- #' H*4- #' ,)90 #'
&Po2 #'. 

 $%& u :  p.fu  q:r& 7.h Lp!:2& s)'6  LF)t:2& uf L \T)% EM.fH
C.)e2& R3V3b2& Flv12.f L ;2.< !'6 3)$2& w.xGu. 

 '(#)"#  *+,-! .! /01 023 u:)y( 
  p.f u     F)@z*2& R*@T{2& ?.@4S6 #U  L   F)@ac& FS*@bc& .9@T)S&!VH L   \@)2+ E9@TM&

  w*N- D F0.]*2& L   w*"I |.l'6 }:- ,aB2.' ~)�H .     @' ?!@Nlc& 7.@U & .@M!"6 3@SH #.
              \@].'_ }@:-H \@):- #& 78@0 p.4):@0 #@' R~@j #@' #&3@e- 3@45 !@'6 $lUo@c& d@U6

 %.S $U*fO& :     %.S ?.4- #'& &.{2& >z.12& 'H? : #& %!0? %_ \)1K (!"6 #

                                                        

) (
   RI.K &)) L     F{)@b2& p.@)-6)/*+, L      F@V3V~2& -.@1e<H)). ((    ;@2.v2& R3@4-Hy/  D.@b2&  /y0y L 

 >te@@i I!@@41 F@@V3V~2&  , L  >@@:f?~:2 78@@-O&,/ 2  L  d@@3O& #@@'[ ,@@U.x2&H,/y + L  k@@:B2&H

 ?&H3@@2& , Ly2 L ,0 L    4@@2~2& 5*@@Y 4@@tT2&H *, L    6*@@{2& 6.@@$M6 R*@@97*+ L  8)'.@@Nc&H L
,,, L  ;Tf J!49H ()"&*'+ #' (0.12& 7.U & ,].0?H. 

)! (
  RI.K &)).  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ! 

 R~j #' $$%& .M*N- D L%.S :       R~@j F)@z*c& Fe)@b2&H F@)f~2& mBl@2& !@'6 (!"6
    }z*2& 7.U & (Y." =6 #' L*V           p.@f #@$%& %_ .!)@Y #@U :)@Y ;+ \@].'_ #- \{K

  #@@$%& %_ p.@@)TK \@@):- <?3@@V L   (@@94=-H (9"!@@>H D 7.@@S &H|^@@> &g+ &!M.@@fH L
   ,{K [ \):- &!4$S?K .   (0.12& p.fHu      *@N{2& k@2g 6.eY #U  L     }@h6 &g+ p.@fH
   \4=-H \9>H D 7.S L \2 &!2.1K : 3)$2& .9V6 L       ?Q@-6 k@2 @B2& &Q"H A.M?Q- 3S .M+ L

%.1K :         \@1G D Bl@i6 .@U C*DNT0[ (:-6 .U &Q" qG #U p!4:{h !2 L &!2.@1K :  .@UH
(:{h E%.S :    #& %!0? \)K  %.S @B2& &Q"# :))    ZH*@$U ,@>? F@V?g #U G*H

$T)-.'*2& L!" p.x2 IM P3{' p.f !2(() (
  .*-.b2& %!1V \)KH: 

  !!!!!"# $%&!!!!!'() *%&!!!!!+ ,!!!!!+- .!!!!!/0 

 

      1!!!!2).() 1!!!!34 567!!!!8 9!!!!: 5;<!!!!= 

  5!!!:  !!!>&? @!!!A B C&<!!!D/) E7!!!D/) F 

  

    G&!!!'/) H!!!7I J&!!!K/ : 1!!!!2&L M!!!N O 

     P:E!!!!L  !!!!6QR) ST!!!!'=) 5!!!!: U&!!!!:V 

 

     1!!N&W E!!X)0 Y0Z!![() YZ!!\/) ,!!/
)y( 

 
   ]^!!!!'/)0 @QT!!!!3_/) 0` a!!!!bc d.!!!!=- 

  

 1e).!!!!!!!!!_/) f&!!!!!!!!!^:R)0 dg&!!!!!!!!!=h0 

 
  i.!!!!!D+ UZ!!!!!A- j) J.!!!!!2k f&!!!!!'= 

 

 Uk&!!!3l 1!!!N S&!!!=m)0 nkR) ]!!!bc
)+(

  

 
                                                        

)  ( 3)$2& 'H?             J Ft)@Nl2& B)'.@lV \@'.Tf D #V3@2& ?3@' $$%& dUO& FU8{2&*0+     #@- ?.@e"6 #@U I?H .@U 
        ()"&*@'+ #@' (@0.12& 7.U &)J (     \@=B2 .@U)) :          <.@l2& w&!@K6 D !@" .@44K ?.@e"O& #@U \@)K I?H .@U .@U?K L

 & %!@@0? #@@- \@@MHH*VH # # 78@@$2& .@@9):- F@@4<.B2 %.@@S \@@M6 )) :   .9V3@@9UH .@@9VI." k@@lU F@@4<.K .@@V
  $T-.'*2& ;:T$UH ((   &*@$BU \@MHH*V &Qx" ()"&*'+ #' (0.12& K{VL      q@36 #@4- F@V&H*2& \@)K L 8@Nh &H

   #& !@0? ;+ \@' #     #& [!@0? }@:- %!@1M p6 #.@@' g!@{MH #    \@@)K q@36 #@U L 'H? M ,@1V & .@@U
 ;+ wI.l0N'    #& %!0?  #    78@$2& .@9):- F4<.B2 %.S \M6 :       Z*T@$UH .9V3@9UH .@9VI." k@lU F@4<.K .@V
 $T-.'*2& L.)eM p.x2 IM P3{' p.f !2(( 

)! (
  #U OS.0 E)e2& &Q")6.( 

)" (
  8)'.Nc&,0+.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 " 

,!!/0 u (@@:{2& ;@@)X{2& Lp!@@lB2& #@@U wd@@PH 78@@x2& (@@:- D F@@1]&*2& 4)M.@@NT2&H .
&^'68 :           Fl@$G FD2.eU FB08B2& }:- 78x2& D Q2.' \MNK dex2& ,)232& 6.Tf L   ?.@Y6H

pHW!c& [+ \)2+ >9TlV [.U [+ 78x2& 4)v2 #U \)K Lp!:N1& [+ \D:eV [H .&^':0 :
   dD@N2& ,)232& 6.TfL    !T2&H %3@{2& 6.@TfH   dD@N2& 3@)G L      3@)G!T2&H %3@{2& 6.@TfH

dex2& L       3)-!2&H 3-!2& qV3NhH 3)G!T2&H %3{2& %!i6 #U \)KH L  78x2& D FD2.ec&H
      \49K ?!KHH \4:- R?&~D' 39bV .U  \4XG FK.v2 }:- FV!R& }:- . &^!':0 :  6.@Tf

 \)e@@bT2.' %!@@12& \@@)K  *@@NM PQ@@2& B@@B1c& #@@'& }@@:- I*@@2& ..9@@lUH : }@@:- I*@@2& 6.@@Tf
2&      ;@Tx2& m]^@BM #U !"H '?.Nl . &^!':0  :   3@Y*T$c& 6.@Tf L      }@:- I*@2& 6.@TfH

R!S& L         F9e@bc& }@:- >@0*x2&H T*@{2& ,VH?h 6.TfH . &^!':0 :     F@2& F2?@$c& 6.@Tf
 !"H 3t:c& R?H.5 D \l- E:1M :   R3@t:c& #@U *@=l2& 6.'?6 #U ,>? L   }@bDV p.@f

          73@S D Fe{@N2& F:U@0O& (9):- I?!VH $4:$c& BU.9      w.@K&H @@G k@2g d@PH &.@{2& 
u L    -8xbc& #U w3l- .U I?H6H L      ;.@{h #& ;+ 6.@TK q@%& \2 8z!K L %.@S M :

    k:VU #- E:z FU6 E${h L .@9)KH) (            !@:{' 39@bV .@U \@e]^X-H (@:{2& ;@]_*P #@U
\T>?I J.Bh?&H \T2WU)y(. 

&'>0k0 ;2.< =6 3)$2& #- u
)+( L>A:e2& (0.12& =6 ;+ wI.l0N' w&H? #- 

\A]^bU :                  D w&?.@XK ()"&*@'+ #@' (@0.12& }@:- ,@"I (&3@4X& 6*@G #' *B{> p6
  78x2& (:- q]^SI L      \'.t@iO %.S w3l- #U G*" .4:K :      ,@>*2& &Q@" #@U .@lf #@V6 E

                                                        

)  (
  F2?$c& D P6. 

)! (
  RI.K & *=M&)).  

)"(
  RI.K &)).  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 # 

     \@:VU E@V6? .@U #&!K L         D #V*@teTc&H $4:xT@c& p!@)- #@U 6*@G #@' *@B{>H &Q@"
78x2&. 

 ,_7+&o4 5:0 u:  FU.U & E)eVh 6.Tf LNK         D p.@$G & ,@f \)K  #$G6 \M
        $lUoc& dU6 Y31h D FV3V~2& ;"QU R*NMu:]^bc& }:-  L   F:U@0O& #@U I?H6H

          ?.@"~2& *@te2& \@M?' 39@bV .@U \@@):- $U3@1Tc& }@:- Z@{c& &Q@" D F@e)X{2& L *@@412&H
?&!l2& L?&?3c& 7.4D2&H . 

             [ #@$GH \@1)S3T' 39@bh F2& Fe)X{2& 4)M.NT2& \1B2& D \2H \@1)1 L  \@TK*{UH
 |^@@91B2& $@@' \8T"[.@@' L   !@@] ;@@]_*D2& ^.elT@@0& }@@:- \@@i!P RI!@@>H : 6.@@Tf

 #l$2&H s]_*B2& L R?.9v2& 6.TfH L    F:):2&H 7!)2&  R8i 6.TfH L   #'& >:- ,]^$UH
?.)b9> L   \B)M.Nh #U k2g dPH .     \@U8f k2Q@fHu         &g+ \@MNK p_*@12& 7!@:- D 

 .9)K  (:xTV Q"6 _ \):- PQ2& \lK \M?xK?bM ..!$lc&H :0.l2& 6.Tf \2H. 
 w3"W .U?Kup.l3& \)K  '?.4TV [ .44K \-?HH  Lp8>? \)K  I&*TV [H. 

 S&!!!!!7/0R&A ,b!!!!!3_= ShE!!!!![/) E^!!!!N 

 

  ShE!!!cR) ,!!!= fE^!!!N &!!!: @!!!3_/)0 

 ,/0 u   mBl2& F0.)0 6.Tf  _           B@Y." ;@:S #@U G*@" \@M6 (:- w3".Y #U PQ2& L
dfQT2&H `-!2& D \:]^0? #U wdP k2QfH. 

 ;@@2.< !@@'6 3)@@$2& 'H?H u
) (  %.@@S >@@0?.B2&  #&3@@e- =6 #@@- wI.l@@0N' :

     (@0.12& BU .lXXGu L        \@h31TK.K ,@):2& s@{' D E=1)T@0.K L    E@)h6H E@>*AK

       &3>.0 C?O.' .)<[ 7.1c& |_?H \' .M6 &gNK 7&*%& 3X$c& L\-!U3' '*V2& ,' 3SH L
 %!1V !"H :   K'Q{TK .M6 #U >X+ Lx:U $bh .U #&!K F)@N{U k L   k@x:U #V~@h [H

                                                        

) (
  RI.K &aa.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 $ 

F-.< .  ;2.<!'6 3)$2& %.S :            .@49):- $@$%& #' bc q%& ;+  PI.X& #- >xGH
  \)'6 #- 78$2& :           (@0.12& $@'H \@l)' O0!TV p6 FV!:{2& s{' 4:f p!U?c& p6u 

        .4)=- [.U \2 %QeV \M6 }:- .49l)' .U ,NVH L   ;)d H6 6.Tx' w63eV p6 D \e<.AK
\'.Tf #- L1K %.u  : &3'6 k2g ,{K6 #& (&*V [. 

;2.< !'6 3)$2& %.S ) ( : \2!S w?.{Y6 %!tK #UHu: 
p0!!!!!!!!!p+ qE!!!!!!!!!/)0 rs^!!!!!!!!!t/) ]u/vw

)x(
  

#$%$&' 

  u/  9!!!!!!!!!() B Z!!!!!!!!!oL-0 !!!!!!!!!yzvw 

  p0 a"/&!!!!!!!!!!{ Y&!!!!!!!!!!e0|}!!!!!!!!!!~ 

 

  p+ ]!!!!!!!!b</) 5!!!!!!!!: ,!!!!!!!!7bc!!!!!!!!p̂vw 

 y�_'!!!!!!!!!!!/ P!!!!!!!!!!!bK8 !!!!!!!!!!!!"t":  

 

 vw<!!!!!!!!# *%Z!!!!!!!!/) 5!!!!!!!!: d$!!!!!!!!c 

 uL  yP!!!!!!!:% &!!!!!!!: ]!!!!!!!;p: B   @!!!!!!!^ 

 

   v: @!!!!!!!!!!!<%) &'!!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!('vw:E 

 p4 O0!!!!!!!!!!!(Dpty.yZ!!!!!!!!!!!L !!!!!!!!!!!vN $)̂ <& 

 

  !!!!!!!!!!!(*.8 v: +!!!!!!!!!!!%) , !!!!!!!!!!!('p<ybvw 

 v: J.!!!!!!!!!!!!!!!!K/) k0,0-6|+!!!!!!!!!!!!!!!!z 

 

  ./) ,!!!!!!!!!= PL&!!!!!!!!!~ )`Vvzvw!!!!!!!!!s 

 yM!!!!!!!!!!<^8pk p4!!!!!!!!!!([p: B P!!!!!!!!!!p̂ @ 

 

  vw!!!!!!!!!!!!!!!sb/) /S)k0 �7!!!!!!!!!!!!!!!/- 

   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/`&c0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!v4 0Lk1 

 

 v: @!!!!!!!!!!!7b/) }'!!!!!!!!!!!*0!!!!!!!!!!!([vwbt 

 P!!!!!!!!!!!!bK8 :pE!!!!!!!!!!!!>0k2 !!!!!!!!!!!!<4&c  

 

   !!!!!!!!!!!!u8  !!!!!!!!!!!!6^: @!!!!!!!!!!!!"/v3Z 

  -Z!!!!!!!!!!2-y/ &.!!!!!!!!!!!A- &- !!!!!!!!!!!([4k! 

 

 !!!!!!!vP p<!!!!!!/)0 J&!!!!!!() 4!!!!!!75 vw^F 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!y= 6-07P6Z^!!!!!!!!!!!!!!!!!!o>  

 

 y/!!!!!!!!!!!!pz8Zy8 pZp0 ,!!!!!!!!!!!!L)!!!!!!!!!!!!pWvw 

 u98:b!!!!!!!!2p!uA &!!!!!!!!: yb!!!!!!!!._vP!!!!!!!!y= y, 

 

   (,.!!!!!!!!!/) ]!!!!!!!!!K<>0v3Z!!!!!!!!!!%)0 k 

 
  p;!!!!!!!!!!!bl 0!!!!!!!!!!!>k`   7!!!!!!!!!!!<&L  

 

 p4p>&!!!!!!!!!!!!!!!!3p40 = +('!!!!!!!!!!!!!!!!u_yZv3 

                                                         

) (
  RI.K &a/.  

)!(
 e32& : ,):2& %H6 D d$2&. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 % 

!!!!!!!!!!!!!!!!!p4 O0(Zy:q5!!!!!!!!!!!!!!!!!)~Z? = & 

 

 vw!!!!!!!!!!!!^() ,!!!!!!!!!!!!+0% Z>&!!!!!!!!!!!!;4 

 5!!!!!!!!!!!e0 &!!!!!!!!!!!75 *E!!!!!!!!!!!A- )`V 

 

 v: nkR) B a!!!!!!!!!!!!!b8('v3Z!!!!!!!!!!!!!_ 

 ,/0 u       p!@lxc& 6.Tf .)M32&H #V3:2 F{U.R& 6&I`&H (x%&H .V.i!2& D  .  p.@fH
u  R!-32& 6.XT$U  .       $)e2.@v2& ?.@e"6 D dDN2& \'.Tf D G*B2& !'6 :)b2& 'H?

],,0[ :   (0.12& p6u      %.1K FN4f D #& ;+ .-I  :     PQ@2& (0[.' k2?06 (+ (9:2&
     |^XK IHH&I #' p.4):0 \' A.-I    \*@v2& I&3@h?& ,@eS T*@{2& w L    \@):- E@)e2& %3@9TK

.e<? . wI.l0N' 'H?H :  \M6u       %.@1K F@4:=U F@:)2 D R*@U }@-I  :   k2?@06 (+ (9@:2&
     Ee>6 \' E)-I &g+ PQ2& (0[.' L     &?!@M \@):- E@)e2& gTU.@K .   ?!@Nlc& 7.@U & 'H?H

  #.'u :      \@eM.> #U?@VH \)K.@NV p6 D \@):- ?3S #h ,i!h p!U?c& p6 L  i?@K  k@2g
 |.' & 3Y6 L          #@- ;@)dH ."Q@"?V p6 }@:- dM.@MI ,@D'6 F{e@0 *S!@' P?H*@%& u{'H

   6.Tx' \]3TeV H6 \'.Tf L      %.@c& I?H k@2g w*@xK L          F@VI.e2& D >@G ;+ %.@U 3@S p.@fH
(X %.1V :6*G L\MHI &!'?.tK L\:"6 \U[ %.c& I? .cH L%.1K: 

 >S%k &!!!!!!!!+- ?!!!!!!!!/) J.!!!!!!!!K4&!!!!!!!!@  

 

   &0% A%).!!!!!!!%) ST!!!!!!L0*%Z!!!!!!!/) 

 pP!!!!!!!D/-   !!!!!!!b^': J&!!!!!!!() *Z!!!!!!!4  

 
  Bb/&!!!!!!!!!= &!!!!!!!!!^W).8- Uk&!!!!!!!!!C]^F 

 vP!!!!!!!!bK8 -./ a!!!!!!!!W0 &!!!!!!!!@  !!!!!!!!:) 

 

     ]!!_A &!!: Pz!!< .!!/ &^!!\7c B0 

    ,!!!!!!!!4.L H+&!!!!!!!L SZ!!!!!!!:) Y&!!!!!!!_A 

 

 !!!p:0  9!!!D/) J&!!!+ f.K/&!!!= nZ!!!> 5 

  yP!!!!!!:k &!!!!!!:0 6'!!!!!!8,!!!!!!b7+ 5!!!!!!:  

  

   ]!!!!W%,) &!!!!: 9!!!D/) !!!!!5 M!!!b<L0 

  i.^!!!!N ,!!!!/ P!!!!*&W ShE!!!!/) $E!!!!A 

 

 t5&!!!!!!!8 &^!!!!!!!<L).c Y&!!!!!!!F8]6
)G( 

 

                                                        

) (
 8)'.Nc& :,,0.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 & 

 \@@2 p.@@fHu \@@l- (@@:{2& &HQ@@"6 6.t@@i6  _|^@@eXl2& wI[H?@@f :3@@45 L#@@$%&H L
$$%&H Lp.4):0H L  PI&*c& ?!NlU #' 34t4fH L #' $$%& #'& bc #' #$%&H

      F@K!x2.' G?.@r& *@4- #@' bc (- >:- #' 3VW L       #@' *@B{> #@'& $@$%& #@' b@cH
 6.@@$MO& 6.@@Tf ;G.@@i #&3@@)e- L,]^@@$U \@@)2+ \@@2H .(9@@lU H :  b@@c #@@'& #&3@@e-

         >:- #' #$%& qt:2 *i.l2& *Vf6 PQ2& P!:{2& >$U!12&t \@l- FV&H*2&  L (9@lUH :
           &dV@f .@91K \@l- 'H? 3@S 3'.{2& >UW?&!r& }0!U #' 345 L   ?.)@b9> #@'& >@:-H L

             -.@V&H?H dV@f \@1K ;G.i D!x2& 780 #' #$%& #' 345 #' 3j6 #&3e- !'6H
R*V~P . k2g *fg ;2.< !'6 3)$2&u

) (. 
  !"#$ %&'u()*!!+,-  ./+ 01 234- 

)y(
  

          ()"&*@'+ #@' 3@45 w!"6 39bT0& .cu         \@$BM ;+ .@-I *@Nh !@"H  L  u@'H

  ?.TT0[& %.G }:- !"H R.-32& L     F@B:Tf p&3@:' #@U <.@l2& #@U &.- \'.>?K L  \@h|^>H
        F@K!x2&H F@lV3c&H F@xU ,@"6 F{)' L       !@jH p.T@0!<H #VH~@SH P*@2& ,@"6H (:V3@2& 7 L

   W&!"O&H R*Ne2& #U %3{2& ,"6 \eh.fH LR!-32& ?.9k+H ?!9=2& }:- w!VGH L 7.S6H
u    $l0 *b- !] *Nh  L     \@lxl (@:K *".@< #' #&3e- #U A.l" \2 ;:v2& 3TY&H
7.1c& L    FU.mH W.X%& I8' ;+ I.{K L           (@"dPH \@4- K@' #U \h.-I #U F-.7 G*"H

   .>W!R&H p.12.v2&H ::' ;+  p _  .9:"6 #U dVf \{V.eK L   3@2!' (9)@2+ QBlV p6 w!2?0H
  R!-32& &H*9=)2 \2 L     k2g #U #x4T2& ,eS w!" *bTM.K L    \@e:< D T!@)R& E9>!K L

(9)@@K }BAT@@0&H H3@@e2& #@@U >@@G ;+ W.@@].K  L #@@U E@@SH D F@@lV3c.' GH*@@r& I&?6H
-.@@SHO& L k@@2g ,@@{BV [ p?@@' \'.t@@i6 \@@):- ?.@@Y?K  L&!2.@@SH :@@lV3c& p+ W.@@X%&H F

                                                        

) (
  RI.K &)a.  

)!(
 RI.K & *=lV :a* L  8)'.Nc&H,0+- ,0*.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ' 

      Rd@c& #@U .@9)K #x4T@V [H *f.@${2& .49)2+ J*$h) ( L     F@1V*v2& wQ@" }@:- %~@V &H
R!-3@@2& }@@:- &*'.@@VU Lp&3@@:e2&H >G&!@@l2& D II*@@T2&H 6*@@DT2& }@@:- &*'.@@i L 84tT@@U

 #& #VI ?.9k+ D &39T9 R3b:2. 
                  pH?.@" #@' 3@45 L!@hH p!U?@c& R.@KH 3@{' \@>H*" E@SH w*@U6 B@4T>& .cH

@@1:c& \@@e:< D &Q@@" 3@@45 I3@@Y (@@NT{c.' ; L w*@@36 B@@eTh D F@@B)Vf *f.@@$- Q@@BM6H L
\'.ti6 #- I&*BM[& ;+ G!G6H Lw?!9k *U6 s1TM&H. ;2.< !'6 3)$2& w*fgu 

%.S :                F@].UH ${@$hH B@$h Fl@0 .@XH6 F@B:Tf -.@SH6 D RdV@f -.@{)' \2H L  F@{)e2&H
     b- Fl0 EM.f 78$2& (9):- E)e2& ,"6 |8aB2 F{U.R& 345 %WU D $T].UH #V*

   FK!x2.' PI&*c& ?!NlU #' L       %!0? %_ \)1K 3VW #' }$)- #' 3j6 A.l" \{V.' \MNK
 #&#("3'.-H   L#' #$%& #' #&3e- #' }0!U #' #&3e-H 

  3"&~2& ,z.B2& #$%& L      3VW #' $$%& #' >)c #' #$%&H L   F:)@aK E@M.fH
  E9@@TM&  $c.@@=2& RQ@@'.lU ;+ qe@@$2&|`o@@" ;+ L  (@@0.12& F@@{)' }@@:- &!1Bh.@@Ku L

3V3b2& ?.TT0[.' ?!9bc& (9:aK }:- &!ltTU& 3S &!M.fH. 
&'>0k      ;2.< =6 3)$2& #- u    \@)2.U6 D ] y2- y)[ %.@S  :   #&3@e- !@'6 'H?

   %.S I:9c& 3V~V #' 345 :%.S =8D2& .V*fW #' 345 .l33G :    #@'& 3@j6 ;+ -*@i
     *@Ne2.' ?&!@TU !"H }$)-   L %.@1K R :    pH?.@" .@le:< .@c-    3)@Y*2.' ;@1:c& K@{V - 

                     #@' #@$%& #@'& #&3@e- #@' }@0!U #@' #&3@e-H ()"&*@'+ #@' (@0.12&H .@M6 E>*"

I8e@@2& D .@@lS*BTK #@@$%& LP*@@2& F@@)G.M ;+ E@@{S!K L ;+ }@@0!U #@@' #&3@@e- B@@SHH
7.b2& L     #4)2& ;+ ()"&*'+ #' (0.12& G*"H L      .@l{4T>& pH?.@" D!@h .@4:K  (@0!c& D 

                                                        

) (
  7.{v2& ;:> >"H. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ( 

   .l):- *U .U .l)f.bTK L   (0.12& %.1Ku :          F@xU #@U E@>*" .@c (6 = *@U .U 3Y6
       ,@eG .nH F>HW >"H >4- El' >{UH .9)K |^U [ RW.BU D #4)2& 3V?6 L  .@"|^XK

   ES!2& k2g D C.Ac& L   .9@$BM *U6 ;!TT2 R*BG .X -*BtK L  C?O& D E'*@zH
  |^U .X ;:<6 L   .U8P -32H 3SH E{>*K     |^c& ;:< D Et%?K ov{2& ."39>6H 

    >G IN2&H Eh.U 3SH .9)2+ E{>*K L      \@U6 R.@KH #@U >@:- 3@Y6 78@D2& |^1' p.xK L
-.U @G >]^-I #U EP*K .4K \ae1V p6 #& -!-IH $T{f? E):NK. 

   }0!U #' #&3e- }xYH :              \@):- u@G 3@SH 7.@b2& '*@S s@{' #@U G*" \M6
     p.$c& s{' ;+ ?.i \M6H ;:v2&

) (    R*@fO& P~@' .V~h 3SH)y(  $@G8B2&H L  w*A@$K
   .U)@@Y w*@@9k }@@:- ,@@jH  3@@lR& s@@{' L    w*@@9k }@@:- .@@U B@@zHH .@@)-6 &g+ p.@@fH

%.SH &3V3Y .'*z \'*z FG&*T082 :\lU EM6 #U #{2H #& kl{2.! 
   }$)- #' 3j6 %.SH :      >@{UH $@hW?H ;+ -*i (6 K2.M .U `):P #U p.fH

3@@45 K@@'& L& s@@{' ;+ E@@>H~hHA.@@l" F@@f.% LJ.@@NR& q@@BG =?@@' E@@)lxhH L
          F{)@b2& #U \' mM_ #U s{' BU 3{S6H H3P6 ElxK L      3@S (?@f LW@U ;+ 5H?6 M

  >U!@V E:4- L   .@Tl' R6*@c& -3@2HH .       m)12&3@e- L&!@U s@{' ;+ 3@45 K@'& GH~@hH
A.@@l" L\@@h*9k6 .@@4:VU *9k?@@K L   .@@X&!"6 Ke2.@@< $l@@0 *@@b- !@@] Fl@@'[ ?.@@i .@@4:K

 #U .9dH~T'     ?3S  (9)K  \2 Ff.%& #U ,>?  L \@)2+ E{KI .h .-?g E1aK L  E@B"H

  I$M ?.9k+ #U L     .9dH~h D >:- 7!12& p6H _  \@)2+ E-*ahH ;.{h #& ;+ E-~BK

       4:r& >:- #$cH .9ae1VH .X ?.TH p6 D L      #@U E@h.U M F@:):- F)eN2& Etei?K

.9U!V L    D K)1:K w*b'6 345 K'& ;+ &?I.eU E>*AKqV*v2&  L    \@2 3@2H \@M6 K4:-6H
                                                        

) (
  ?!DV2& P6. 

)!(
  $-?&~c& $3&*%&. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  ) 

.@@):- \T)4@@$K 3@@2H L?.TT@@082 &!@@" \@@2 \*@@-6 [ $@@hW?H F@@)G.l' !@@"H) (   .@@M6 PQ@@2&

\)K
)y(. 

     ;2.< !'6 3)$2& 'H?Hu
)+(       %.@S >0?.B2& #&3e- =6 #- wI.l0N' :  Z.@z

     ()"&*'+ #' (0.12& 7.U .'u k2.$c&  L      4@:" \@{U p!@BTf #@]H ;@:v2& 3TY&H
   \.x0+ -!M.G   F@V3V~2& q:" #U L      \h!@i .@lD:eV |_3@M PI!@lK :    #@r F@UQ2& E@]*'

          \@):- %3@V [ #@rH ()"&*'+ #' (0.12& 'H_ L          &Q@fH ?.@lVI 4@26 \@:K \@):- %I #@UH
  ~e2& #U &QfH L \06? BK*V [ ,4{VH B4$V Z*vU \.x0 &H L.l:S .M|^> .4:K :  .@U

E{h?& E%.S :>-.)h?.' L #UH L? }z? 3{' sV?.1c.' Ez*S !2H #& %!0 # 
    >$Bl' w32H FV.SH D K- .  7.S?Ku     $c.@=:2 .B)f \h3U %!<  L     Z!@:G D }X@Y

I.$B2& p&?I6 sG? #U I&?6 .U ,f ;+ 3-.$h & *VI.1c& p6 dP $10.B2&. 
     ;2.< !'6 3)$2& %.S u

)*(  : (0.12& p.fHu    *@"_ D <*@2& ;+ ,@1TM& 
\U.V_ L     ."&*T@Y& C?6 >"Hu     .@' I!@06 ,@e> |_?H   F@B):%& Pg #@U 6*12 L  Z@'H

   .@@n D!@@hH w3@@2!2H \@@$Bl2 A.@@l"-     F@@4]O& #@@U #V3@@".S& 6&!@@3 \@@2 ,@@NG 3@@SH 
$1'.$2&-    $T].UH ${'?6H E0 Fl0  L   Fl0 p!{e0H Be0 \2H L   w39bUH .9)K #KIH

\)2+ FlV3c& #U G*A)K \h?.VW 3V*V #U w?H~V \H*{U. 
 

                                                        

) (
  D)6 :( ?.TT0[& [+. 

)!(
  L.UO& y).  

)"(
  RI.K &aa. 

)((  RI.K & //. 

 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



    

 !42 .! 52- 023 u: 
%.@@Su   !@@lxc& 6.@@Tf ?3@@i Dp :   k@@Tm [ F@@2& \T4@@N{' #& (@@N{T06 L

  k@@:" #@@U 'I*@@2& #@@U \@@' !@@XlV PQ@@2& ,)e@@$2& ;+ w3@@Y*T06H L q@@)K!T2& \e"!T@@06H
 \@@TV&3X L    \@@T-.< #@@U *K&!@@2& `@@%&H L    \@@T4xG 7.@@X+ D \@@)2+ ;@@P?6H L 6.@@@lT>&H
\T)N{U

) (. 
J&L0 u \)K   :     .K*@bT$U \@28" }@:- p!@xV p6 |*@c& %.N" drH K' .V L

 B1VU wIHOH. L         \@)2+ \@' |}U!@V ,@)7 #U .K*{TU wdP #U \2 p!xV .h H L  7!UQ@U H6
    \):- .9:>6 #U #{vV F1):" L     \@lUW #@U \@)l{V .U  ~))4T2.' ,NBV & #U ,xK K' .V L

  \lTK -8aU ?QcH L \@TeS.- D \eP 34c .U \h3> D \$Bl2 *"3VH L   RI.@V~2& *@THH

p.N1l2& }:- Lp&*$r& }:- 8'*2&H Lc.f !9K\U6 P3V2 J. L\� ,eS GH3Ac&)y( . 
  ,!:$A 5:0 u   \@)K   :            ;@]_!l2.' 3@h*U Fe)@Y Hg ;@]^X{2& ;@X-6 #@UH L
;]^@@Nc.' ,'*@@$TU L4V?.@@NT2& ;@@h? *xlT@@$V L4V!@@$T2.' \@@U.U6 *@@XBVH L k@@2gH

 \h~)] 4{a2
)+( L      \TlUW6 #U \)K  \*NTV .c \M.)$MH L 3S .4- \T:BPH w!90 R*VfH
 \h!" \T49K6 L s \T4=TM&H\T'* L             .@r ;@)X- *@U6 ,@f ;@)e:2& ,@S.{2& #@- ;@)P !:K

  pH?!vBc& \):- *vK L      p!c.{2& w!t F<.G & #- *NSH _      D \@):- B@e< .@4)K p.@x2
\@@$BM -&g L \@@$U6H \@@U!V D \@@' *@@l .@@UH :Z@@D2&H *@@1B2& #@@U L|_*@@a2&H |_*@@$2&H L

 |^v{2&H Q"O&H L |_3f &H %Qe2&H L    -!4@N2& %!@<H -!x@$2& R*VfH L &H  ?.@Vf
  ?QX&H qvlc& D L q:12& F-*0H L %~X&H 3R&H L   ,1{2& }:- ,9R& Fe:PH _    ,D@Y6 \@2

                                                        

) (
  (0.12& 7.U & ,].0?H ;Tf J!49y/ya+.  

)!( J!4S& y/ya0. 

)"(
 

,>*2& R~)] :\T{)e<. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  ! 

  p.$M & q]u" D R*xB2& #- ,P.Y L    p.@K*{2&H ,@9R& #@U \@)K  4:TH .U I.ahH L
  \H*@@{U .9@@lU Z!@@3!c&H L  \!D@@bU .9@@lU }@@:{c&H L    8e@@f ,@@SO& ;+ 8l@@> #@@4K

,>!T0&H
) (  L  ?3Nc& ;P 7gH L  w*U6 #U p.fH  *v" }:-  L      3@S .@c \h*"_ \TU3M6H

   \T)2H6 \4:- }:- \2I L           7!UQ@c& *@UO& ;+ %.@U #@U ()@xv m)2H .    ,@aB2.' |8)@r&H
  ,1{2& ,)e$2 ;M.9 L     .e@NM \l){2 wdP ,{> #UH L      |>@0 D w&!@0 #@U }@:- *@9k6H

 .eT- \2.{K6 L      ;T-6 \h*V- ;2.v2 \)K  PQ2& p.fH)y(  L       p!@xV p6 \@):- ;@>&!2& p.f
 \$BM }:-   ;T-6  _ }:- %I 31K \:Vh \$BM D }z*V wdP #U &*U6 *xlT0& #U pO

\:9> L\)h&oV [ p6 ?3>6 \)l{V [ .U p.f \)l{V .4- }90 #UH)+( . 
J&L0 u :        6*@aV p6 -&d@r& (@$)h \@$BM ($V #U D -&*xlc& #U p+H

&3-.@@i \@@K*v' L &3@@>&H wd@@P }@@:- p!@@xVH L&3@@M&W wI.@@M~2H L  #@@U 6Q@@m 3@@S \@@M?f
&<.MIO L FeT{U #U6H)*( <.l2& L     3V*T@$4:2 RI.V*2& Z!0 }:- 7.1T0&H L     \*@- .@U H6

  I!>!c& #U 7H3{c& L    *@b2& #@U dr&H L     *@a2& #@U B@Bl2&H L     *@12& #@U *@%&H L  u@)G

  \]^bG6 D k:0 L  \]_~>6H \0&!v ,Nh&H L     p.@f?O& ;+ p.f?O& \hI6 M L  5H*@2&H
p.@@4VR& ;+ L <.@@r& C?&!@@{2& k@@:h \TK*@@i MR* L ;+ \h*BlT@@0.K R*]^@@$2& %W&!@@l2&H

    '*"6 }z*2& ;+H R*U OA$2& _   $T:r&  D \*0?K
),(      #V3@Xl2& #@- %.@UH L  #V?@K

                                                        

) (
  D)6( ,>!T0.K . 

)!( D )6( ;)-6. 

)"(
  9 (0.12& 7.U & ,].0? J!4y/ya2- ya).  

)((
  D)6(Fe)DU . 

))(
  D)6 :( $:r& D. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  " 

 \@@lU Y3@@12& *1T@@$U) (  E  F@@a4c& %W&!@@l2& \@@l- 6?3@@V & u@@)G LF@@z?.{2& -.@@K`&H L
  R!:$2& ,>.- k2Q2 \h6?3' \$Bl2 >-3T$VH LR!1b2& ?I&!M .9l- >BlVH L .U IH.{VH

 2 Y3V ?H*$2& \ L ?HQ1& \l- BK3VH L  *<.@" \l- 5&~2 (9:V .U #$G6 \$BM (X6 !2H
(@@X& L 7.@@)12& D *fQ@@2& !@@:-H F@@eS.{2& I!@@45 73@@{V &H L ,@@K.5 D B@@)K*2& -!@@N2&H

7&!SO& L,]_~c& ,aB2.' 39YH \T1b1Y #- *NS [H)y( \T1V*< L\BM6 (c & \lx2H L
      \B2+ \$BM w&!m .U F:V&~U #- ,SH LKEXbTU.

)+(  \'&?_ D |_HI[& L   $@i? \Te:T@0&H
\'&I_ _    .9T9> dP #U FU8$2& }DT'.K L .m!K 3{' FG&*2&H L     #@U J*@K p!@xV #@2 8f

 ,i6 dP L   %Qe' [+ I!> [H L       I!@9S& \@$BM \)K  (bd ,aB' [+ Z!:f .fW [H L
 \'.X >-3T$VH)*(  I!41& |.lV2& L  .@VI*c& -&!9@b2&H -.1'!c& .9eldH- L   #@U m)@2H

     '!X& }:- .9eG.i IH&*h >"H [+ mBM L 'I*@2& I?&!U ;+ w!-3hH L   .@".v-6 #@4K
  \-I? \Tef?6 \U.UW),(  .     .eP*2.' W.K '!m .U .9{lU #UH L       p.@)' K@' .V (x2 &Q" >BK

!T{UH .         .@m|.MIH Z8@"O& Z&3U }:- 7~%.' *9=T$V & #UH L    #@- mBl@2& *@>~VH
.m&!9Y L\T)U? pHI *NS LH\T)lU?' \)2+ ./ PQ2& |.lV2& A?3V &. 

     6.@S*2& ;@:P \@2 Baj p6 ;G6 #UH  L   6.@)h?[& \@T-.< D ,@1VH L  }9@TlVH
  \)wH w*U6 #- L \V6*' '3T1VH L*i?):K

)0(         wd@P #@U w3@V*V .@U }@:- k2g #U \$BM _

                                                        

)  ( D)6 :( \)K. 

)!(
  D)6 :( ,]_~c&. 

)"(
 P6 : Ev:T"&. 

)((
 6.9:2& : ?.l2& %.{TY& L p."32& #U q:" &g+ . <!U.S 2+.  

))(
 JI*2& : Blc& H6  4x2& Z{h. 

)*(
 *iO& : me%& . <!U.S*+).  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  # 

 w*UO -I.1M& pNK Lw*>W 3l- -*>IW&H _  w*@U6 g.@BM+ }:- wdP #U \Bf (4a):K _
  & ;VQm pO    \T-.< ;+ !-3V \T1V*v2 |*c L         \@T=-!U %~@h \@T{BlU ;:< #- *N1c&H

  ;):N2& p&!BN2& #- *v12& %!2W 6!:12& #- L(x'!:1' F=-!c& K' .V &!{SH?K L .)K
    ,>.{2& D A?32& >DTec& .9V6 L  ,>`& D W!B2&H L     `@[ &3-!U k$BM #U k2 ,{>&

 7!)2& \' L &3P \' ~BhH L3)lBT2.' 6.bV [ Z3N'L   3@)-!2& \!@"H I!@-!c& |.>?H  L
           3@)T{2& ,@1{2.' k@2g #@U E@eeG6 .c (0&H L   3V3@$2& P6*@2&H L  3@)4%& ,@{B2&H L  .@M6H

     3V*h .c A?32.' \)K  AdB0 L      ,)e@$2& (9B${h p!4$V \)2+ .U 68v2& ~X-6 .x+H) ( 
pH?!d 3N12& #- .9)K F2& L&!e:< .U &!f?3V (:K L&!eG6 .U &!2.lV &H)y( . 

J&L0 u :  $U6 #U_ ,1{2&H L #V*S ,aK6H L       B@)7H k@2&!G6 }@:- \lU?T0.K
k28" L   k@K*- .@U \*-&H L       .ee@$TU \@:Vc #@xK .e"Q@U 3@G6 #@U -3@j6 &g+H)+(  L

     .@elT9 Ad@P #U w*xlT$h .U ,x2H L     kT@bGH k@'!)- *TT@$U #@U *@VxT2H L  ,@1)2H
 k$M6 .m.)Bt L        .@X.VU6 }@:- C*1.@f .@9U.TTf& pNK L  @M & gT@U& &g+H ?@BxM& |. L &g+H

.bK *$2& :0!lh. 
  J&L0u :(:%.' k):- L       \@$BM k@:l @@G .@4):G ,@>*2& }4@$V m)2 \MNK

 ;aD2& 3l- L    6WO& 7OW& &g+ 3)BV @G &I&!> [H)*(  L     #@U R3@Xl2.' 4@i!V .@x+H

                                                        

) (
  #U O10)6 :( ,)e$2&. 

)!(
  (0.12& 7.U & ,].0? J!49y/+/ .  

)"(
  D)6 :( .ee$U. 

)((7OW&  :}t@@a2& 7OW& : O@@$eM& .G.@@h <H*@@{2&  0 /+y* . 6W6H :  R3@@b2& >@@"H F@@UWO& D F@@D2 F@@'WO&
 Ot12&H . <H*{2& G.h  /+/y.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  $ 

   R3b2&H <?e2& ,"6 *Y.' L) R34T{U I&!M 3U.1&H #0.t4:2H L R3@UKO& .9)2+ B:vh()  ( 
  L  K %QeV Mp.yO& #U L.D2& .9) Lp&3:e2& ;+ m){2& .X }alhH L  39@bV p6 w*0 #4K

    p8S.@lTV .9lU F2& 39b):K  p.$G &H ,)4R.' L      Z.@K`& D d@$V .@U .9@lU *@9=)2 M
w!" L      w*@v" <.@l2& D .n (={VH L              .@"IH6 .@X 3@".{T2& #@$v \@$BM #@U 7!@1)2 M L

      ."3P \' #V~h .U .X .9lU Q"?)2H L O& pNK  Et/ &g+ Z8" L   &g+ R*V*@$2&H F)M8{2&H
Et@@i Lp!@@:[*c& .@@9)2+ ,@@[*V (]^@@lP E@@M.f Lp!:S.@@l2& .9@@:1lV Fl@@$G u@@VI.G6H L

$c.{2& D .9eG.N2 8)XehH LFvePH
)y( #V32& 7!V .n OeTDV. 

   %&!@@UO& D ;@@>&!2& #@@U *@@Vf6 Z8@@"O& D ;@@>&!2&H  L  B@@)7 D ,@@aK6H
%&!GO& L      %.@c& Hg (@={V .@x+H   8]!@U p.@f .@U  L      8)@:S &d@GI I.@- \@2.U 7*@j &gN@K L

    ."3@V3> }@:eV [ Z8"O&H L  ."3V3@0 o)@vV [H L     \@h.)G D Z.@' .9eG.@i ,@aKH
 \h.KH 3{'H L   \h3> q:j 6!3 %.c&H L \T4%H w&30 ,4$hH . p!N2.' |^)YO& qG6H

C*{2&
)+( 8)tN2& L 8V*N2& ;$%&H .   H .@V?H &I.@MWH .@)fg .e:S #& w.h_ #UH  .@1:"
.)@@z*U L&?!fQ@@U }A@@0H L.@@)fW 8@@1-H L.)@@z? .@@49KH L %&!@@GO& ;@@:1T' .@@4:-H

  %.):2&H 7.VO& \*NhH L          p.@UWO& 4@:" F@K*{U .@49)2+ PIo@V .M.$2H L    .@4)K \@l9TlH
    p.9TU[& ,f \{BM }:- I!{V L    R!x2&  #- \$BM 7W M L    #@$G !@XT2& #@U C.T-&H

R*@@b{2& L  \@@h*k.lU 3@@l- w?.@@ATK& ,@@SH L3T@@$V &H \@@TVG.eU ;+ wd@@=M J L ?.@@d &H
P?.S&

)*(     \h&H.$U qV*< D \h.1e< #U \2 L    [H (@:{V [ .@U ;+ %!@12& #U G*H &H

                                                        

) (
  #U OS.0 $0!12& $' .U)6. ( 

)!(
  #U O10)6 ( FvePH .*$x2.' FveD2&H : R*$2&H %.%& #$j . <!U.S. 

)"(
  D)6 :( sV*{2&. 

)((
  D)6 :( P?.S& W.d &H. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  % 

    (={T$V .U ;+ ,{B2& #U L       I.@e2&H *@z.%& R345 \$Bl2 '*Y 31K L   \@$Bl2 3@9T>&H
    I.9@T>[& 3Y6 \Tt:NU D L               I8e@2& ?.@vS6 \T4@z #@U B@)7 #@U ()@={T2& qtT@0&H L

E{4T>&H     Ft4@$2& q@]_*v2& \2  L     Fte1T@$c& ;"&Q@c&  \@l- E@G&?H L   \@):- '*@>H
 Rdr& (0& LR*NeU $- ,f F:Xec& *k&!l2.' \h*=MH L|.BfO& 3G W.GH L  \*@T-&H

|&*=l2& ,f ,aB2.' \2) (  . 
 ,!!:$A 5!!:0 u :      3@@)G!T2& \@@2 E@@e3 .@@9V?.' <&!@@%& A&?I+ ~@@X- #@@U L

       %3@{2& E@e3 3@)G!T2& Z.1tT0.'H _ @BTc& pO     ?!@R& I!@>!2 ?!@d [ F@)M&3G!2.' I*
 3@@G&!' m)@@2 #4)@@K .  B@@)vc& }@@:- 3@@-!2& ;@@>H %3@@{2& E@@e3 .@@cH L }@@:- 3@@)-!2&H

>i.{2& L             $c.@=Tc& $@'  ~>.@tT2& ;@>H 3@)-!2&H 3-!2& 8i .cH L    %!@0*2.' !@"H

   F2.0*2& \lU \S.1tT0& 3{' #& w.h_ .h >".l2& *U`&)y(    \@' %.@Nh[&H F@-.v2.' L  *9k?@K
\):-    #& #- Bv1lc&H ,NTc& $' .S*K -[[32&H -&~X{c.' %.Nh[& FU8-  L 8N)2

  \l- \2!0? !" L    (9@lU (9e<." \1:r \'.v"H P?.e2&  F9K.bU ,1{2& D *s & .cH
(9:VUH (9$lz _k2g dP ("*vK D m)2 g+)+(  . 

 ,:$A 5:0 u :       %.@z !9K %!iO& #U F${ 780 & #VI D (:{V & #U 
%!9> :5@0- :        |>@Y \@:V4f m)@2 3G&H \M.te0 #& p6 L    |>@Y  ,@f q2.@" !@"H L

der& 4)v:2& !"H ?.N'O& \f?3h [H ?.N'O& A?3V .J.<R) 5: 6&H/)0 : #& p6
  ()xG %3- \M.te0 L      .9{@0H [+ .$BM 4:xV [ *]^> dP L  .9@eMQ' [+ .nQ@{V [H .

           .@n w*@U6 ,@' \@T-.< #U &3G6 Bll & L  &H         .9@l- w.@w ,@' \T)@N{U D &3@G6 ,"3@V .
                                                        

) (
  ,].0*2& J!49y/ +/)- +/a.  

)!(
  D)6 :( F2.0*:2. 

)"(
  ,].0*2& J!49 /0, . 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  & 

    J.!<R) 5!: 4/&H/)0 :        3@)-!2&H 3@-!2& ZI.@i \M.te@0 #& p6 L   R?g %.@1Vh P~@d
 &d@" L  &*@Y R?g %.@@1Vh P~@dH .      3@@:f 3@2." &3@'6 \@@)K  !@9K 6&Q@{2& ;+ wd@@i #@U

       3BlV [ PQ2& 6&!V2& ;+ wdi #U I!:Af . J.<R) 5: H=)Z/)0 :   3@)S& p_*@12& p6
 5 ,NK    ()1T@$U ^&*@iH (x L        \8T@"& [H \@)K  \8@" [ L    #& %!@0? Fl@0 p6H

# Z@@{UH p_*@@12& D *@@fg .@@X p.@@f .@@U  . J.!!<R) 5!!: �:&!!I)0 : ;@@:1T2& p6
       7.@xGO& \@)K  ,@v{h .@@U E@SH D ;@0.xc& D -&?.@XT2&H %&!UO.@' L  .@@U ;9@TlVH

   @@U m)@@2  |.B{@@a2& *]^@@0H ZU~@@2&H 4)K.@@xc&H 7.@@TVO&H ,@@U&?g2 #& ,@@{> ,@@%& #
    #j*@2& IH3v $4]^12&H p.$G &H %3{2& R[H ESH D \:V4f Z8< &H L  B@)4XK

.9:9> $B:xc& #U &3G6 B$V [ F$4r& %!iO& wQ" L.9TK*{U (9):- ;d ,') (. 
J&L0 u   \=-&!U s{' D  : 3{' .U6 L      ?H*@P ?&I .)M3@2& pN@K L     .@9)K 7H3@V [

?H*0 L   ?HQ5 .9)K #UoV [H . }:eV ."3V3> L  Z@BV ."d"H .     \@T-3" .@n q@3H #@U L
   \T-*@i .@@9)2+ p?@4<& #@UH L  \@TM."6 .@@9U*f6 #@UH .  .@M&~G6 ;@@1{h .@9G&*K6 L .m&Q@@2H

.M.X@@Y6 |?!@@h .3@@{' .@@U6 :Rd@@NS .)M3@@2& ?.@@4-6 p?@@K LR*V3@@U .@@".G?H L .m.U.9@@0H
R3i.S L R3i&? .9K!TGH . .n *TP& #U ?H*Dc& L.9)2+ #f? #U JH3Ac&H .  3@"W #U

 9)Bf .9)K. L    F)@z.c& pH*@12& -*@P 3@S .9)<H .9l- ;P? #UH L    $S.@e2& }@:- >@"H
F)h_ _          $@z.c.' pH!@T{V [ $S.@e:2 .@0o' .@)K L   $3?&!@:2 p!@{4d L     F@:5 D p!@4)1VH

#VdtTc&. 
 3{' .U6 : d$)2.' BlS.K L    d4@bT2& D ?I.@'H)y( L   *@V*DT2&H A.@V+H L     .@U ;+ *@=M&H

dNh L   dD@N' *UO& m):K L  AI&W }@)"H  d@$4:2  L     *VQ@l2& A.@h6 3@1K .  3@{' .@U6 :  3@1K
                                                        

)  ( ,].0*2& J!49  /0*2- 0*).  

)!(
  #U O10)6 :( d4bT2& D ?I.'H. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  ' 

  qV*v2& k2 8zH _      q)@ac& ;+ w?.@<+ #@- p3@)[ 8@K L     E@e"gH 7.@VO& E@aU 3@1K
7&!@@-O& L ?.@@3`& E)@@NG6H ?.@@4-O& E@@)lKH L ;@@)XTK }-3@@h ,@@):S #@@-H L #@@{=hH
;@@)DTK _J3@@NTV [ 4@@)f k@@e:12 ;@@X{K LB@@a{aTV [ 4@@)f k@@lf*2 ;@@X-H L

  J~-~TV [ 4)f k4$R ;X-H!E.3{'  .U6  :7.1U .)M32& D >% m)2 \MNK L #-H
  7.4%& k)h?V ,):S L  7.VO& \)lBh q:" ,fH L7&!l2& ,K.D2.f #xh 8K L   ;+ .)M3@2& .@xNK

7&*NM& L 7&HI .9)K '*V #2H. 
 3{' .U6 :    73@1h .4)K #& I.e- #& &!1h.K) (     (x)@:- \@' ~T@G&H (x)@2+ L   ,@eS #@U
 73l2&H 49:2& L   2.' Q"6 ,eS #UH R3c& J.v1M&H (=x L  R3@{2& %.4xT@0&H L   ,@eS #@UH

7&~@@:2&H >@@S8T2& L 7&3@@SO&H >@@i&!l2.' Q@@"6H L  |.@@lB2& F@@2W.M (@@x' E@@2~M 3@@S p?@@xK L
   |.1e2& ?&I ;+ (T>*"6H L  |.vD2& (xl- 4bfH L  -!c& -&*x0 (T-*sH L (Ta"H

R*"`& -&*4P LpH3-!h (Tlf .U (f.h6H LpH?Q[ (Tlf .U (TlV.-H. 
 3{' .U6  :K        p.@)e2&H FK*{c& 3{' k:" #c ?Q- [ \MN L     ;+ #@f? #@c F@XG [H

  p.33%&H |^lB2& ?&I L       p.@){2& J!@SH 3@l- K@DV 73@M [H L     -!@K 3@l- B@Blh F@:)G [H
p.U~2& L       p.@$:2& %!@:fH Z.)@$2& 3@l-H L    B@BlV 3@2H [H L  B@ll ,@"6 [H L  J*@NU D
,@@]." L,P.@@Y ,D@@YH L B4@@$V 8@@K .-3@@V L;@@)d 8@@K 'I.@@lVH LP D -!@@c& q@@N

\h&*x0H L \h&*KW J*sH L \h&*$GH \U!4PH L  $MO& A8- 3S L   $1)@2& *UO& A.h6H L
  ?QT{TK ?Q- 8K L*>I~TK RI? [H L    ?!@UO& q]^@1G k@$BM E@lV.- 3S L  D E@::GH

 ?!e12& ,"6 #f.$U L?HQ5 3t:U D L  |.@<!2& $@2 3{' �:2& EY*TK& 3S L  Elx@0H

|.)GO& Flf.$U 3{' }h!c& $' LK|.Xl2& |.Xl2. L|.lB2& ?!aG ,eS . 

                                                        

) (
  D)6 :( 73S. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



  ( 

 3{' .U6 :   ,]8S 7.V6 .)M32& pNK L       ,@]&W ;@"&g .@9)K .U ,fH L      #@- !@N2.' ~@{TK
-&!9b2& L   -&Q:2& #- ?Q%.' |^lhH L       6!MQ@2& #@U k$BM }:- EK*TS& .4)K *xKH L

6!){2& #U k):- #& *T0 3S .4)KH . 
        \@M6 \T)@N- $@G E@4:- .U6 ) (       *T@0 \@l)'H k@l)' #@xV &  \@lU k@V?&!V  L  .@U6

  A[!U #U E))tT0&E !   A&*V \M6 E4:- 3SH L           }@:- -*@3_ $@G F@'!1{2& E@B" .U6
A&!" w&!1hE.! 

 3{' .U6 :    *@0." 42.@f #@U .@0o' .)K L  ?I.@P #].@"H!! L    ,@):S #@- k@M+ .@U6 L
  ,V!v2& |ue2& }:- (Xm L k@2.94:2 .9Tz*- &g+ k$BM A?&3TK L k:@0&H)y(   q@V*v2&

  k2.$c& #U 8z&!2& L[H.9{4vh
)+(    .m.)G 7.V6 .9TG&? D L    ;@Nl2& .@X \*vT@0&H L

  ;{T2& }:- .9:j&H _           &3@P F@G&*2& #@U \@)2+ d@Nh p6 !@>*h .@c L    E@)-I 3@S k@M?xK
Ee>?K LF:9U D EUI .U k$Bl2 ,4-.K L}z*VH ;c .c A.V+H #& .l1KH. 

 3{' .U6 :        .@"*xUH .)M3@2& *@T" k$BM }:- ?QG.K L   ."?3@PH .9-3@"H _  .@wNK
!TU  ."?QG.K .n8v2 F> L   8)TS .X #xh [ Lk$Bl2 m4T2&H

)*(    8)e@0 .9@lU R.@Xl:2 L
.@@9)K k@@VxU 7.@@V6 k@@$Bl2 *@@=M&H L.w.x@@0 F@@:G*U .@@w6 (@@:-&H L,@@):S .@@9-.TU p6H L

,):> .9ev"H L,]_W .94){MH L,].U ."d"H. 

                                                        

) (
  D)6 :( FvS.0)E:4- .U6 ( H)\M6. ( 

)!(
  J!4S& D)).n k:0&H. (( 

)"(
  D)6 :( .9{vh. 

)((
  #U O10)6 :(m4T2&H k$Bl2 . 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !) 

 3{' .U6 :   &I.h*U A*B0 D #xK L    &I&WH R3- })"H _       #@U E@>*" 3@S kM?xK

 )M32& 5H?   \UxTU FM!b"H 3t:2& q)z ;+ .) (  L$:K.D2& FU!M #U `1)TK L   #@U \@eTM&H
 $:".R& Fl0H L        #V*@TDc& J?.@NU ;+ k@l){' *@=M&H L   #V!xT@$c& B>.@aUH L  m)@26

 F)2." ("?.VI L   F@)2.' ("I.@$>6H L   R*@B1U (9lf.@$UH L   R*@  (9U.@=-H L  (9SH*@-H
F)2.' LF)M.K (9U.V6HE. 

 3{' .U6 :   d$V EV6? !2 kMNK       .@U %!< D -3"~2 k:>6H A*4- #U >1' .U 
  k:U6 #U !>*h L   k:4- #U RI.V~2& D EeP?H _     k@h*BG D &3@P }@1:h .@x+ k@MNK L

  kh3@"H D }@:jH)y( L   ;@V*12& k@lU 6!@TVH L   ;@)e%& k@lU }:@$TVH L  ;+ E@@M6 8@K

B@@>&? k@@:"6 L J?.@@Y 3@@]&W k@@:4- D [H L 7!@@)2 F@@U.)12& 7!@@)2 ,@@4-.K)+(  R*@@$%&
FU&3l2&H. 
U6  3@{' . :     6g.@x2& ,@UO& k@' ,@l 8@K L   ;@].D2& 3".@b2.f #@xh [H  _  k@MNK

   3G&H ^.$' }:- 7!12&H  L        I?&HH ?I.@i ,@f }@:- !?V -!c&H L    L!@S �"Q@V 8@K
k2

)*( .tBi  L    .tNMH .aG k2_ & (NK _      3{@06 k2Q@2 E@M?K Ft)@NM ,@e1h pNK L
   3Y?6H .l)- }:-6 \'H L   !r& k)h?V ,):S #-H L ?Q%& ?Q%.K LK      #@U J*@06 !?@V \@MN

*Ne2& 8c. 

                                                        

) (
  J!4S& D))?xTc&. (( 

)!(
 R3"!2& : C?O& D p!xh R!X&. 

)"(
  D)6 :(,].0*2& J!49H : ,eS. 

)((
  7.U & ,].0? J!49 D))kl-. (( 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !  

3@@{' .@@U6 : q@@)4- *@@v .)M3@@2& pN@@K L q@@V*GH ;@@X .@@w&dl2H L WH.@@BU .@@9S*v2H

q)aUH L &I&W Qj.K) (     .91)@aUH .@"WH.BU 3{e2 L          #@- \@' 5~@G~h d@$2& R3@- 3@-?K
 .91V*GH .9eX L          .@91)4- *@v #@U .@n !Xlh Fl)B0 Qj&H L     ,@>O& k@):- 6*@SH L [

  ."*xUH .X.U^' k-3j L.9$BM kTK*- 3SH L.9$e2 k2 EtzH6H L EM6H ({h 8K
d@@N' L*VQ@@tT' E@@M6H #U?@@h [H L ,@@):S A*@@4- #@@U >@@1' PQ@@2& pN@@K L 6&!@@V2& .@@UNK
,V~R& L  ,V!v2& |8e2& .U+H L .{BTlU k:4{' #xK L .@{S!TU -!4:2H L   P?3@h [ k@MNK

 k)h?V %.G P6 }:- Lk)>.BV ESH P6 DH L   ,@>O& p!@lxU .@V k2 .eX{K L  4@)f

Dh  ,UO& %!v' *T !     .)f.' Elf p+ k$BM }:- k'.K L    E@lf p+ k@T:BP #@U `1)hH
.)"[. 

3@@{' .@@U6 :  .9lf.@@$UH .)M3@@2& 5H? #@@U E@@>*"6 3@@S k@@MNK L k@@:"6 -3@@'6H
AdD2

)y(  .9l0.5H  .9lx0 LA3f #U .X p.f .U E)$MH L  k@2 EM.f .4- -dDhH
A3{' #U \):- Lk2.h &!{T4TK Lk2.v &oe{V &H L3*V [ #ckT-*i #U &3P k2 } L

 kTbGH D &3P k$MoV [H L  k@h*"_ A.)M3@' $x$U .V Beh 8K L   .@X J3@Alh [H
 kTeS? ;f*TK L    k):- mBMO& 7*f6 k$Bl' k):-H L  k)2+ mBMO& ;G6H L (:-&H

   ;S.{UH ;0.5H %!U$U kM6 L6&!V2& D ;P?.K L6.1{2& #U ;"?&H L %!G [H
()={2& >:{2& #.' [+ R!S [H)+(. 

  %.SHu    mBl2& F0.)0 6.Tf D  : $c.@{2& 6? # 34%& L   }@:- #& }:@iH
   (:0H \2_H Il2& 345 L   |&3T'[& F4{M LH #& %?$MH L|&3T"[& 3NS ,)e0 ,9$UH L

                                                        

) (
 J!4S& D : &g+ ?Q%.K. 

)!(
  D)6 :( AdD' k:"6 -"3'6H. 

)"(
  (0.12& 7.U & ,].0?H ;Tf J!49 *=M&y /*22- *)/.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !! 

       \]_3T'& D \4{M *xb' (x):-H .l):- #l p6 L   A!:@0 }:- \M!{' (x)2+H .l)2+ #$cH
 \]^)2H6 ,)e0 L    x$BM6 p!xh p6 !>?6 F2&  .9)KH .X ( L    k$4T2& #U # \):- (TM6 .cH

.n L         .@m?.4{' #& pg6 F@2& mBMO& #U .9)2+ 3N12&H L     .@m.)G 6.e@0?' .@9)2+ }@U?H L
         |.@" &H F:r& 31- .lV32 k2Q' (x2 #& 31- 31K L         R!@"6 .@l):- (@x2 k2Q@' 3@fHH

 |^)2HO&H Fi.r& L      i&!Tc& $' 6.e0O& #U ;e0 ,i!V & \M6 &!l1V?K$: L 31{V &H
        .@U d@D' #V*@"`& #@U [H [  #& q@:" #@U $2HO& #U $2.ATc& $' ,:r& #U F:"

  '!@1T2& #U \M.te0 #& >z*V L       }@z*2&H \@2 F@-.v2& #@U w#^@l3 ,@> \1tT@$VH L [+
   J.v1M&H R*$G F:iH EM.f L   J.>*T0&H &3P 73M F:"H L    ,@V!2.' .9)K .9:"6 &!-3V

,V!{2&H L D .n pHdNVH,V!< P~" ;+ R*"`& Lw#^l3 ,> \2!S k2g : 

 &âäHxÅzF{$# ¥�Í´ tB öq t� óOßg àÒ ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <r ß�tã �wÎ) �úüÉ) FßJ ø9 $# ^]\*@@"~2&:02[.  ;.@@{h \@@2!SH

$:]^@@@@12& #@@@@-:&  4ÓtLn=÷�uq» t� ÓÍ_tFø� s9 óOs9 õ�Ï� ªB r& $ ºR�xèù Wx� Î=yz ÇËÑÈ ô�s) ©9 ÓÍ_̄=|Êr& Ç` tã Ì� ò2Ïe%! $# 

y�÷èt/ ø� Î) �ÎTuä!$ y_ 3 �c%�2ur ß̀ » sÜø� ¤±9 $# Ç̀ »|¡SM~Ï9 Zwr ä�s{ ^]p.S*B2&:y)-ya[ .     !@>*M #@]H

    .ll)' .U F:iH p!xV p6 #& (x)2H L #& 31- .UH-  3@4%& \:K -  .@lT:" \@):-  L  .ee@0
  p.l .' #& w31- L p&!z? }:- \lU \$06H L  \@2 .@lU ()={T2.' qG6 #4K E   E@M.f .@c

 \4={h ?&*'O& L   d" #UH|.)1hO& EM.f .U \)K  .lU3S .U) ( \U31h L  p.@f .U ,f #U
      8)@2I R.Xl2& #U (9T)D' }:- (X L         #& 3@l- 3@:r& R.@)G W!@K #@U p!@$4T:V .@U ;+H

8)e0 L    R*"`& |^1' D dfQT2& #U L   *fg .h .)M32& |^lKH L     wQ@" ,@>.- D ?.@4T][&H
    \' .h '!1T2& #U .)M32&)y( *U6 L.l49K k2g &!49K.K   d@r& ,)e@0 (f.@V+H #&  L  .@l{BMH

                                                        

) (
  D)6 :( .l)1V [6. 

)!(
  D)6 :( FV.P.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !" 

  dfQ@@T2& BK.@@@lh .@@@9)K (@@x{BMH L\M.te@@@0 %!@@@1V \@@@MNK :& ö� Ïj. s� ur ¨bÎ* sù 3�t� ø.Ïe%! $# ßì xÿZs? 

�úüÏZÏB ÷s ßJ ø9$# ^]-.V?&Q2&:,,[ L           8)@:S .@9)K .9@:"6 |^@1'H &dNS ."*4- p.f p+H .)M32&H

&d$V L             .@'?O *@XTU k2Q@f E@M.f p+H .@w6 #& (@xj? &!4:-.K  '!@1T2& 3@]_!K 5 L
   .9)K ;$xh #c (lP ;$xUH L    .9@lU .@9)2+ IH~@h #@c ;Nf ,5H) (  L   \@M6 k@2gH

  \hI.e{2 \M.te0 .91:" L   \T-.v' .9)K \1:" *U6H L   .9]^lK ,eS (9)2+ .".{MH L  ("!@"6H
    .9]^1'H .m3U *N1' w#^l3 ,> L         #@U \MH*VxT@$V .@U (9@l)-6 D q]^@1%& qG?' ,:1K

."dVf L'.Tf D *NSH\M.te0 %.1K ."d4{h #U \M!:)vT$V .U ("3l- q<.l2& \ : 

 &óOs9 r& t� s? �n< Î) tûïÏ% ©! $# �@�Ï% öN çlm; (#þq�ÿ ä. öN ä3 t�Ï� ÷�r& (#q ßJ�Ï% r& ur no4q n=¢Á9 $# (#qè?#uä ur no4q x.¢�9 $# $ ¬Hs>sù |=ÏGä. 

ãN Íkö� n=tã ãA$ tFÉ) ø9$# #s� Î) ×,�Ì� sù öN åk÷] ÏiB tb öqt±ø� s� }̈ $̈Z9$# Ïp u� ô±y�x. «!$# ÷rr& £�x©r& Zpu� ô±yz 4 (#q ä9$ s%ur $oY/u� 

zOÏ9 |Mö6tGx. $ uZø� n=tã tA$ tFÉ) ø9 $# Iwöqs9 !$ oYs? ö� ¨zr& #�n< Î) 9@y_r& 5=�Ì� s% 3 ö@ è% ßì» tFtB $u� ÷R��9 $# ×@� Î=s% äot� ÅzFy$#ur 

×�ö�yz Ç` yJ Ïj9 4�s+̈? $# �wur tbq ßJ n=ôàè? ¸x� ÏGsù ÇÐÐÈ $yJ oY÷�r& (#q çRq ä3 s? ãN �3.Í�ô�ã� ÝVöqyJ ø9$# öq s9ur ÷LäêZä. �Îû 

8lr ã� ç/ ;o y�§� t±�B 3 bÎ) ur öN ßg ö6ÅÁ è? ×puZ |¡ym (#qä9qà) t� ¾Ín É�» yd ô` ÏB Ï�ZÏã «!$# ( bÎ) ur öN ßg ö6ÅÁ è? ×p y¥ Íh� y� 

(#qä9qà) t� ¾ÍnÉ�» yd ô` ÏB x8Ï�Z Ïã 4 ö@ è% @@ ä. ô` ÏiB Ï�Z Ïã «!$# ( ÉA$yJ sù ÏäIwàs̄» yd ÏQöq s) ø9$# �w tbrß�% s3 t� 

tbqßg s) øÿ t� $ZV�Ï�tn ^]|.@@@@$l2&:22-2)[.\M.te@@@@0 %.@@@@SH :& !$yJ ¯R Î) |MR r& â� É�Z ãB ` tB $ yg9 t± ø�s� 

ÇÍÎÈ öN åk ¨Xr( x. tP öq t� $ pk tX÷r t�t� óO s9 (#þq èW t7 ù=t� �w Î) ºp §� Ï± tã ÷r r& $yg9 pt éÏ ^]-.@@@@@@@@-W.l2&:*,-*0[.  %.@@@@@@@@SH

                                                        

) (
       (0.12& 7.U & ,].0? J!49 Dy/++* RI.V~' )) :      7.@1U ?&I ;+H .9e@$x' w*@Bk 3@l- .@h Q:eh #c !{UH

 %.1TM& .X~M #c .9l- m)2 7&HI ,5H .%&HW .X!< 3{' .9lU [H(( 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !# 

 ;.@@@{hH A?.@@eh:&  tP öq t�ur öN èdç�à³øts� br( x. óO©9 (#þq èVt6ù=t� �wÎ) Zptã$ y� z̀ ÏiB Í�$ pk̈]9$# tbqèù u�$ yètG t� öN æh uZ÷�t/ 4 
ô�s% u�Å£yz tûïÏ% ©! $# (#qç/¤�x. Ïä !$s) Î=Î/ «!$# $ tB ur (#qçR%x. tûïÏ� tGôg ãB ^]mM!V:*,[

)  ( . 

  %.SHu         6.@Tx2& &Q@" #@U *@"_  Bz!U D  :    F@)M`.f 6!@:12& p6 &!@4:-&H
F-H3Nc& L          F@-!evc& .@"~]&*P #@U \@)2+ JW.@lh .c _          8@NV & .9-H3@i ("*@h & pN@K
.9-!evU L        \2.4f #U \):- #& ."*vK .4)K \2&3T-& F)l' }:- L     6.@Tx' (:{2.@' .@"!U~K

 \:)h*hH #& L   \:VH?h (x5 }:- \!S!2&H L    ,V3{hH Y!1h .X k2g >BK L  ?!MH FV&3"H
,)2IH L       \T-.<H #& ;G D .X *V.$c& qV*v2& q2." G.9lU }:- L   #& ;@>H6 .@UH

   \hI.e-H \h*36 #U I.e{2& }:- L   Rd@%& (@:k ;@:12& #- >:Xlh #& 6.Tx'H L  4@v:'H

       RdNe2& ,"6 (:{2& q]^1G A?3V \)K  *=l2& L   -.V&3@" p!x' FS*vc& \)K  #& ,)e$'H
 '!N12& -.V.D2& ,)M D F1V2& D $1Tc& L }@:{2& -.>?32& $!:'H L    s@{' (@-W 3@SH

 q1l2&H Rd%& ,"6 L  \*@{V [ #UH     *@=l2& D \.@v2O& p6 q:AT@2&H R.@Xl2& $@- L
    *ve2&H |8)r& ;+ \eG.i !-3V L      [ <#*T:2 w3V*V #U 3l- k2Qf k2g p!xV .x+H

  \)K  .c L            m@BMO& R.@)G #@U \@):- #& \@:{> .@UH L     (f*].4@z #@- &Q@" ,@VU &!BM.@K L
   (f*]_*0 D \e)- F4:3 &H30H L  h [+  .@T' .@l)1V W.d [ *te2& p6 &!4:-&H !@{ L  \@M6H

          *@TDc& ID2.@' 4)xK 6*%& D 58$2& ;+ 6?.1& J.Xb2& G.Tc 3S LE   ^.@{TV 8@K

  '!1T2& ,)e0 3G6 L      '!:e2&H q)t4T2& #U .n #& p*S .UH L#N[ 3SH [+)y(  (:{2.'
*Ne2&H L       *@b2&H d@r& ,@"6 $@' \@' #& ~)U PQ2& L  &!-3@h 8@K- #& (@xj? -  #@$G

 ?!UO& D *=l2& L0[&H?!l2& #U (:{2& D #& ,{> .h .94:k D R|.aT .  p6 &!@4:-&H

                                                        

) (
  (0.12& 7.U & ,].0?H ;Tf J!49 *=lVy/+++- ++,.  

)!(
  D)6 :( q5. 

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !$ 

    \@t)h.BUH k@2g 6&!@'6 #U L    \t)'.@NUH w?!@M |.)@z |&!@z6H L  # ,@4{2& J8@"+ L
   #& }:- ,f!T2& Z3iH L     *@xB2& #$G  .9)K .U I&?6 #U p!-H .9)2+ qV*v2& ;e0H

  .9]^lKH .)M32& D L .9]&*zH .9]&*0 ;:1hH L)K .U B)7 %.G DH   (@UO& A!@:U #U .9
Fi." L       F@U.- .@{)7 q:r& #U (wHI #UH L         R*@xB2& $@{' &H*@TK C*@xBh p+ (xMN@K L

        (9)@bP 3@S |.1@b2&H RI.{$2& #U .9)K (X.G EB:T"& p+H .9lU .{)7 (w6 &H*NehH
   %.eR& %.VU?f .9U!% #U L        ?.@te2& ~R ,VU D .9U!4P #U (n EU?H L   D k@:c.K

  \x:U #U ,DY L!:4c&H   \x2.U R!v0 D A L  w?.Vf+ #U *Vxc&H L     \@28S+ #@U ,@1c&H L
.w.x0 7!4P J.>H6H .w&~G6 4i!' ^.c #2H) ( . 

  %.SHu :      ?.te2& ~R D qV*P #U .)M32.' (xK L    }@:TeU #@U .@XH .9)K (fH
?.@@06 H6 ,@@T1' L.9@@e2.v2 (@@fH L 3@@2!2& #@@- |.@@M ;@@V*P E@@)U #@@U .9@@eG D \@@<&*K+H

p.<HO&H L (TP $')y( [ \M!K*{V  L(<.4<H
)+(   \MH*xlV p&I!$2& #U L    A.@l" \xeV &

   \'?.S6 [H  w32H L   \@):- 40?h &H        w.@)MI .@9):- 4@06 .@4f L     \@lU .@{)7 &!@:j ,@' L
  \l- .{V*0 &!z*-6H L     B7 .4)K \2 #V3U.G dP w!3?!K L    ,@4- .@c -.U g+ w!4:06H

BliH L        %!@1V p6 (9@lU  8].@S ,{2H :         \@3.{V+H \@i*G o@tK6 p.@f .@U)*( !    8].@S H6
 %!1V (9lU :     \3&*h *Vf6 .U H6 ,S6 .U ! w*fQ' .e{:h L  w*U6 D .9xBhH _ &Q" &!z*-.K

   (x'!:S }:- #& (xj? _        }4{2& #U .)M32& #- .9)K .U #& |^Y p+ (x2 >:XlV pO L
       |.@4={2&H A!@@:c& |^@l'6 #@U R?3@12& \@@l- E@2&W #@U ;+ &H*@=M&H L  ;+ &H?.@@i 4@)f

                                                        

) (
  (0.12& 7.U & ,].0?H ;Tf J!49 *=M&y/+*2- +*).  

)! ( D)6 :( (T- .(TPO& : 3):e2& .J 5.tN2& ?.Tf *=lV*0a.  
)"(

 (<.4v2& : F4X- \M.$2 D PQ2& !"H (&v'4&< B7. 

)((
  \*N2&H me%& Z{h . <!U.12&yy2.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 !% 

 {K*2& 3{' F{a2&F LF{$2& #U (n*vaU 3{' q)a2&H L      ;+ \@:f &Q@" 3@{' &H*@=M& ,@'

   *@@Vf6 &Q@@@" p.@@f #@@U) ( \:D@@@Y L  (9x2.@@$U D (@@@9v:P &H*@@h &6 L D (94vh*@@@UH
(9x2.9U L      ("*v D &!S*Dh p6 ,eS (n &H!T-&H L ("*@U6 k2.9U D &!{1hH L  &H*@3_H

     ,)e0 ,f }:- #& |.eG6 ,)e0 L)     )e0 }:- (X p.f .h &!23T0&H(9:() y(   ,@)2I #@U _
  ("*@xK O2." .U \):- (w!-H  \)K  (9:)2I pNK L      #@U ("*@fg *@xB2& D \@' &!@)G6H

   ()1c& (]_32& R*"`& (){M L          ()@2O& 6&Q@{2& #@U R*"`& D wI.G #c #& 3-6 .UH)+(  .
 \U8fHuZ{c& &Q" D dVf  LBY." ;:S #U G*H !"H L Bz." p.l>H. 

* * * 

 

                                                        

) (
  D)6 :( !f6. 

)!(
 12& $' .U #U OS.0 $0!)6. ( 

)"(
  (0.12& 7.U & ,].0? ;Tf J!49 *=M&y/+*a.  

 !"#$#& ! "(*+ ,./0) 23 "#%45 ! 7*!$9 . ;= >?: @ABC! D=E  : $(:+ FH $=(: $=IJ !$(9) FH 2K9( !  . 

7=L9?: % .2M0NON9 ! P4N5QRN9N( ! $#' FH TU?W( !.  "=1/X ! "Z[R ! \ ]^_`\a- _bb_@  \  c#'5d !6 WJ0 !6 "e/[RK  4$H &fW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ١ 

  )١( u اإلمام الهادي إلى الحق
أبــو احلســني حيـىي بــن احلســني بـن القاســم بــن إبـراهيم بــن إمساعيــل بــن    : هـو 

نسـب حيكـي   . إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علـي بـن أيب طالـب علـيهم السـالم           
وما ظنك بنسب يـردد بـني       ، األبصار )٢(وجوهر تغشى أنواره  ، بتالليه إشراق النهار  

أم احلسن بنت احلسن بن حممد  : u وأمه. خريتا امللك العلي  ومها  ، النيب والوصي 
 .بن سليمان بن داوود بن احلسن بن احلسن

ومحل حني ولد إىل جده القاسـم  ، ولد باملدينة سنة مخس وأربعني ومآئيت سنة  
u قـال ؟، مب مسيتـه : مث قـال البنـه   ، وعـوذه ودعـا لـه     ، فوضعه يف حجره املبارك   ؛ :
فبكى القاسم ؛ تويف قبل ذلك ، حيىي: ألبيه وأمه يسمى  وقد كان للحسني أخ     ، حيىي
u  وإمنا قال ذلك   ، هو واهللا حيىي صاحب اليمن    : وقال،  حني ذكرهu  ألخبـار 

 وبـني مـوت جـده     uوكـان بـني والدة اهلـادي        ، رويت بذكره وظهـوره بـاليمن     
 .)٣( سنة واحدةuالقاسم 

جنـل  أ،  كـان أسـديا    uحكـي أنـه     : )٤(قال السيد أبـو طالـب     : u صفته
خفيـف السـاقني    ، بعيد ما بني املنكـبني والصـدر      ، واسع الساعدين غليظهما  ، العينني

                                                        

)١(
وسـرية   ، ١٣/١٠٠وفـتح البـاري   ، ١/٥وأئمة اليمن لزباره   ، ١٦٧ ح الزلف    والتحف شر ، ١٠١اإلفادة   

ســر السلســلة ، )٢٠٤(وعمــدة الطالــب ، ))خ((وطبقــات الزيديــة ، اإلمــام اهلــادي حتقيــق ســهيل زكــار 
، ١٩١ودرر األحاديــث النبويــة ، )١/٢٦٢(وتــاريخ الــيمن الفكــري يف العصــر العباســي  ، )٢٨(العلويــة 

وهديــة ، ٢٣،٢١وتــاريخ الــيمن للواســعي ، ١٤٦بلــوغ املــرام ، ٨/١٤١عــالم واأل، ٣٣الفلــك الــدوار 
 .٣١وبلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام ، ٢/٥١٧العارفني 

)٢(
 .يغشى أنوار األبصار ): أ(يف  

)٣(
  .١٠١اإلفادة تاريخ األئمة السادة  

)٤(
  .١٠٢اإلفادة  
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مـا طعـامكم   : ويقـول ،  يف حال صباه يـدخل السـوق       uوكان   .والعجز كاألسد 
مث ، فيدخل يده يف الوعآء فيأخـذ منـها يف كفـه ويطحنـه بيـده               ، احلنطة: فيقال؟ هذا

 .هذا دقيق: خيرجه فيقول
وكـان علـى رجـل لـه     . فيؤثر يف سـكته بإصـبعه وميحوهـا     وكان يأخذ الدينار    

فأهوى إىل عمود حديد فلـواه يف عنقـه مث سـواه    ، فامتنع من قضآئه؛ حق قبل قيامه    
 .وأخرج عنقه منه

ــب   ــو طالـ ــيد أبـ uوروى السـ
ــناده )١( ــىي : بإسـ ــا  uأن حيـ ــان غالمـ  كـ

حزورا
)٢(

اسـم علـى   خيتلـف إىل أبيـه احلسـني بـن الق     )٣(وكان طبيب نصـراين  ، باملدينة
فأخـذ  ، فرتل عن احلمـار يومـا وتركـه علـى البـاب        ، محار له يعاجله من مرض أصابه     

: فقيـل لـه  ، فلمـا خـرج الطبيـب مل جيـد احلمـار     ،  احلمار وأصعده السـطح   uحيىي  
أنه إمنـا يـرتل احلمـار مـن     : ( فمن املثل السائر، فسأله أن يرتله، صعد به حيىي السطح  

فبلـغ ذلـك أبـاه فزجـره وخـاف عليـه أن ترمقـه               ، فأنزله وقد دميت بنانـه    )  صعد به 
 علـى  -وإن جهـد -وكان يأخذ قوآئم البعري املسن القوي فـال يقـدر الـبعري          . العيون

 .وكان يضرب بسيفه عنق البعري البازل الغليظ فيبينه من جسده. النهوض
 :u ذكر طرف من مناقبه وأحواله

ين عن ذكر حماسن وظهور حاله يغ، ونور جمده ال يطفى،  ال خيفىuفضله 
خالله

وهـو الـذي فقـأ عـني     ، إال أنا نذكر من أحواله طرفا رعاية حلقـه الواجـب     ، )٤(

                                                        

)١(
  .١٠٢اإلفادة  

)٢(
  .٤٧٩ينظر القاموس . قوي الغالم ال: حزور كعلمس): أ(يف  

)٣(
 . سرياين ): أ(يف  

)٤(
  .١٢٨٥القاموس . اخلَصلة : اخللة 
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وضـارب عـن الـدين كافـة اجلاحـدين حـىت       ، وأجرى معني العلم السلسـال    ، الضالل

 .ومناقبه أكثر من أن تنظم يف سلك املدائح. عرف اهللا من أنكره
: أنــه قــال#  عــن الــنيب وقــد روينــا عــن بعــض علمآءنــا رمحهــم اهللا تعــاىل 

حيــىي :  رجــل مــن ولــدي امســه- وأشــار بيــده إىل الــيمن -خيــرج يف هــذا النــهج ((
 )١ ())ومييـت بـه الباطـل   ، حييي اهللا به احلق، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر  ، اهلادي
  هو الذي نشر اإلسالم يف أرض اليمن بعد أن كانت ظلمات الكفرuفكان 

، حلاد متالطمة حىت أل من حنورهم األسل الناهلةوموجات اإل ، فيه متراكمة 
وعال حبميد سـعيه مـن   ، فانتعش احلق بعد عثاره ، وأنقع من هامهم السيوف الظامئة    

 .فسالم اهللا على شخصه الكرمي، مناره
حـدثين أيب  :بلغنا عن عبداهللا بن موسـى قـال      :  قال uوروى مصنف سريته    

يـا  : أيب طالـب صـلوات اهللا  عليـه قـال      عن بشر بن رافع ورفع احلديث إىل علي بن          
وأعلمهـم  ، أنـا أحلـم النـاس صـغارا    ، أيها الناس، سلوين قبل أن تفقدوين  ، أيها الناس 

ما متر فتنة إال ، أيها الناس ، إن اهللا تبارك وتعاىل بنا فتح وبنا ختم       ، أيها الناس ، كبارا
خـرج رجـل مـن    وأنا أعرف سائقها وناعقهـا مث ذكـر فتنـة بـني الثمـانني ومـآئتني في           

، مييـز بـني احلـق والباطـل    ، عتريت امسه اسم نيب ميأل األرض عـدال كمـا ملئـت جـورا       
انتظـروه يف األربـع     ، ويؤلف اهللا قلوب املؤمنني على يديه كما يتألف قـزع اخلريـف           

 . )٢(والثمانني ومائتني يف أول سنة واردة وأخرى صادرة
أن :  مصنف سريته حكـى ألن؛  املراد باخلربuومن نظر يف األمور علم أنه   

وصوله كان إىل صعدة يف املرة األخريه اليت استقر فيها يف اجلهات لستة أيام ماضـية        
                                                        

)١(
  .٣٣وسرية اهلادي  ، ١٠٠التحف شرح الزلف  

)٢(
  .٥٨٣املصابيح  
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، سنة أربع ومثانني ومآئتني يف أول سنة واردة وعقيب سـنة صـادرة           ، من شهر صفر  
وكانت الشـرور قـد عظمـت جـدا بـني أهـل صـعدة علـى كثـرم وقـوم يف ذلـك             

مث خرجـوا  ،  حط بـالقرب مـن املدينـة    uفلما وصل   ، ماألوان واشتجر القتل بينه   
وانتظم الصلح بينهم يف احلال بربكته بعد أن كانـت فتنتـهم      ، إليه فوعظهم وذكرهم  

حىت إن قآئدا آلل يعفر وصل إىل ناحيتهم يريد الصلح فيما بينـهم    ، قد عظمت جدا  
فقتـل  ، محىت إم يقتتلون وهو واقـف يف ناحيتـه  ، معه ألوف فما ساعدوه إىل ذلك     

حيىي اسم نيب وهو :  وامسهuوانتظم أمرهم بربكة اهلادي إىل احلق ، عشرون قتيال
فامتأل اليمن بربكته عدال بعد أن كان فيه بالوقت الذي وافاه       ، uحيىي بن زكريا    

،  )١(من القبآئح ما يعظم فيه مـن مـذهب القرامطـة واجلربيـة وسـآئر األفعـال الزريـة            
 صارت أقواله يف أقصـى بـالد العجـم يأنسـون ـا أكثـر             حىت، وطار فقهه يف اآلفاق   
 .)٢(وا يفتون ويقضون، وعليها يعتمدون، من أنس أهل اليمن ا

ونـال مـن    ، حىت صار مبرتلة الطبع له    ،  قد نشأ على العلم والعبادة     u وكان
العلم

 .مناال مل يعلم أن أحدا من املشهورين أدركه يف وقت إدراكه )٣(
uلب روى السيد أبو طا   

عن املرتضى حممد بن اهلادي عليهمـا  : بإسناده )٤(
إن حيىي بن احلسني بلغ من العلم مبلغا خيتار عنده ويصـنف ولـه سـبع              : قال، السالم

وال ، )٥ ()الـيت تضـمنت خـرق العـادات      (وهـذه مـن عجآئـب الروايـات       ، عشرة سـنة  

                                                        

)١(
  .الردية ): أ(يف  

)٢(
  .٥٧٨واملصابيح  ، ٤١سرية اإلمام اهلادي  

)٣(
 . مبرتلة الطبع ونال يف العلم ): أ(يف  

)٤(
  .١٠٣اإلفادة  

)٥(
 ) .أ(ما بني القوسني ساقط من  
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،  الكمـال عجب فيمن كانت أعراقـه تنتـهي إىل الـذروة العاليـة النبويـة أن يبلـغ هـذا             
 اللــهم اجعــل العلــم والفقــه يف عقــيب ((: #وقــد قــال ، ويفــوز مبحاســن اخلــالل

فتناوله هذا الـدعاء الشـريف املوثـوق     ؛  )١())ويف زرعي وزرع زرعي   ، وعقب عقيب 
حىت تفجر ، وتفيأ يف ظالل العرفان اليقني   ، فارتوى من سلسال العلم املعني    ، بإجابته

 .بغرائبهونطق من احلكم ، العلم من جوانبه
كتاب األحكام وهو : حنو، والكتب البديعة الرائقة، التصانيف الفآئقةوصنف 

جملدان يف الفقه متضمنا من تفصيل األدلة من اآلثار والسنن النبوية واألقيسة القويـة            
كتــاب : ومنــها.  مــا يشــهد لــه بــالنظر الصــائب والفكــر الثاقــب وحســن املعرفــة -

. وفيـه فقـه واسـع وعلـم رآئـع     ، آلئـل الكتـب  وهـو مـن ج  ، املنتخـب يف الفقـه أيضـا   

وكتاب. وكتاب املسآئل . كتاب الفنون يف الفقه مهذب ملخص     : ومنها
مسآئل  )٢(

ــاب الرضــاع. حممــد بــن ســعيد  ــاب املزارعــة. وكت . وكتــاب أمهــات األوالد. وكت
كتـاب  : حنـو ، ومنها يف التوحيد كتب جليلة القدر    . وكتاب القياس . وكتاب الوالء 

. وكتاب اإلرادة واملشيئة. وكتاب الرد على أهل الزيغ. ب املسترشد وكتا. التوحيد
وفيه من األدلـة القاطعـة     ، كتاب الرد على ابن احلنفية يف الكالم على اجلربية        : ومنها

وكتـاب  . املـربز علـى األقـران   ، واإللزامات النافعة ما يقضـي بأنـه السـابق يف امليـدان     

.  اإلمامـة وإثبـات النبـوءة والوصـية    وكتـاب . وكتـاب أصـول الـدين   . بوار القرامطـة  
فيهـا كـالم   ، وهـو قطعـة لطيفـة     : وكتـاب البـالغ املـدرك     . وكتاب الرد على اإلمامية   

 . وكتاب املرتلة بني املرتلتني. والسحر لطافة، كأنه الروض مالحة ونضارة

                                                        

)١(
  .١٣ ص١جمد الدين ج/ لوامع األنوار للعالمة ، ٦٩ ص١الشايف لإلمام عبد اهللا بن محزة ج 

)٢(
 .ومسائل حممد بن سعيد ): أ(يف  
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وكتاب تفسري خطايا . وكتاب اخلشية. وكتاب الديانة.  كتاب اجلملة:ومنها
ومعـاين القـرآن   . وكتـاب تفسـري سـتة أجـزآء      .  الرد على ابن جرير    وكتاب. األنبيآء

وكتــب سـوى ذلــك كـثرية مــا يقـرب مــن    .وكتـاب الفوآئــد جـزءان  ، تسـعة أجــزاء 

وهي ظاهرة مشـهورة قـد شـحنت مـن حماسـن العلـم ودرر             ، عشرين كتابا تركناها  
ولـه احلكايــات  ، يف العلـم القمــر البـاهر والبحـر الزاخــر    uالفهـم مـا يشــهد بأنـه    

وهـي  ، ويظهـر خضـوع املخـالف وتسـليمه       ، العجيبة يف هذا املعىن اليت يتجلـى فيهـا        
وضـوء البـارق   ، وإمنا نذكر منها اليسري فإن القليـل يـدل علـى الكـثري           ، كثرية ظاهرة 

وهــل تفتقــر الشــمس إىل برهــان وإمنــا التفصــيل يثمــر اجلاللــة   ، يشــري بــالنوء املطــري
والعرفان

)١(  . 

uروى السيد أبو طالب  
أنه مسـع أبـا   : uعن علي بن العباس احلسين  )٢(

قـد ضـل   :  حني ورد عليه باليمن يقول   -بكر بن يعقوب عامل أهل الري وحافظهم        
فـإين كنـت ال أعتـرف ألحـد     ، u يعين حيىي بـن احلسـني    -فكري يف هذا الرجل     

ــا أجاريــه يف الفقــه  ، وأنــا اآلن إىل جنبــه جــذع، مبثــل حفظــي ألصــول أصــحابنا  بين
فيخـرج إيل  ، ليس هذا يا أبا بكر قولكم فأراده: صحابنا قوال إذ يقول   وأحكي عن أ  

فقد صرت إذا ادعى شيئا عنا أو عـن غرينـا   ، املسألة من كتبنا على ما حكى وادعى 
 .ال أطلب معه أثرا

uقال السيد أبو طالـب     
دخلـت الـري   : وحـدثين رمحـه اهللا تعـاىل قـال    :  )٣(

حتلت إىل شيخ العلوية وعاملهم أيب زيـد     وكنت ار ، سنة اثنتني وعشرين وثالث مآئة    
                                                        

)١(
  .١٠٣اإلفادة تاريخ األئمة السادة  

)٢(
  .١٠٤اإلفادة  

)٣(
  .١٠٤اإلفادة  
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 وإىل غريه -من ولد زيد بن علي عليهما السالم   -عيسى بن حممد العلوي رمحه اهللا       
وحضــرت جملـس النظــر أليب بكـر اخلطــاب فقيـه الكــوفيني    ، مـن أيب حــامت وآخـرين  

ما قرابة ما بينكم وبـني  : فقالوا، فجريت يف مسآئل النظر مع من  حضر ، وحافظهم
كـان حيـىي   : فقلـت لـه  ؟  اليمن من أوالد حيىي بن احلسني وأولئك األشراف       أصحاب

وحنن من أوالد داود بن احلسن    ، بن احلسني من أوالد إبراهيم بن احلسن بن احلسن        
ولكـن أم حيـىي بـن     ، فـنحن وهـم بنـو األعمـام       ، وداود وإبـراهيم أخـوان    ، بن احلسن 

 .كان يعجبه كالمي و، علمت أن هذا عن أصل: قال، احلسني كانت عمة جدي
فذكر لـه خـروج علـوي    ، كنا عند علي بن موسى القمي: مث أنشا حيدث قال   

إنـه دون  : ويقـال ، بل حسين: فقيل؟ أحسين أم حسيين    : باليمن يدعي اإلمامة فقال   
كنـا يف جملـس   : فقـال ؟ مـن هـو   : فقلنـا ،  مرتني.. هو ذاك الفىت : فقال، أربعني سنة 

، فأخذته العيون فمكنـوه  ، خل شاب له رواء ومنظر    فد، أيب حازم القاضي يوم مجعة    
، فمـا جـرت مسـألة إال خـاض فيهـا وذكـر مـا خيتـاره منـها           ، فجلس يف غمار الناس   

فقيـل أليب   ، مث أسـرع النـهوض    ، فجعلوا يعتـذرون إليـه مـن التقصـري        ، وحيتج ويناظر 
فقـال  ، هذا رجل من أهل الشرف من ولد احلسـن بـن علـي عليهمـا السـالم            : حازم
فاجتهدنا أن نعرف مكانه وسـألنا     ، قد علمنا أمنا خالط قلوبنا من هيبته ملرتله       : الناس

 .عنه فلم نقدر عليه
فلما كانت اجلمعـة الثانيـة اجتمـع النـاس وكثـروا شـوقا إىل كالمـه ورجـا أن             

وكـان أبـو   ، فتعرفنا حاله فإذا ذلك خلوف داخله من السلطان   ، فلم حيضر ، يعاودهم
، مث عاودنا علي بن موسـى .ؤآلء أحد يكون منه أمر فهذاإن يكن يف ه : حازم يقول 

 .قد استعلمت فإذا هو ذاك بعينه؟ إن العلوي هوذاك الفىت: أمل أقل: فقال
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uوروى السيد أبو طالب    
 باجليل tأم كانوا مع الناصر: عن بعضهم )١(

اليـوم  : فبكى بنحيب ونشيج وقـال ، uفنعي إليهم حيىي بن احلسني   ، قبل خروحه 
: قـال ، ترى أما تالقيا ملا قدم حيىي بن احلسني طربستان : فقلت. ركن اإلسالم اد  
 . ال

uوروى السيد أبو طالب     
حضرنا إمالء : أيضا بإسناده عن بعضهم قال    )٢(

ــن        ــل فجــرى ذكــر حيــىي ب ــي عليهمــا الســالم يف مصــلى آم ــن عل الناصــر احلســن ب
 حممـد بـن عمـرو    فقال بعـض أهـل الـري وأكثـر ظـين أنـه أبـو عبـداهللا         ، uاحلسني
 .ذاك واهللا من أئمة اهلدى :وقال، فضحك الناصر :قال، كان واهللا فقيها:الفقيه

والفهم عـن   ، بالورع والزهد والعبادة إىل حد تقصر العبارة دونه        uوكان  
إال أنـا حنكـي قلـيال مـن كـثري ممـا       ، وظهور ذلك يغين عن تكلـف بيانـه    ، اإلحاطة به 

روى مصـنف سـريته   .  حبـق العتـرة علـيهم السـالم    يثلج قلوب ذوي اإلميان العـارفني    
u

واهللا الذي ال إله إال هو مـا أكلـت ممـا جبيـت مـن الـيمن       :  عمن مسعه يقول   )٣(
 . وال شربت منه املآء، شيئا

، ما أنفق إال مـن شـيء جئـت بـه معـي مـن احلجـاز           : وروى عمن مسعه يقول   
تنـاول مـن   إذ كـان جيـوز لـه أن ي        ،  عـف عـن احلـالل      uألنه  ؛ وهذا ورع شحيح  

اجلزية وأمخاس الغنآئم وسـوى ذلـك مـن كـثري مـن األمـور املباحـة ملثلـه يف الشـرع                   
 .)٤(النبوي عظمه اهللا

                                                        

)١(
  .١٠٦اإلفادة  

)٢(
  .١٠٥اإلفادة  

)٣(
  .٥٨سرية اهلادي  

)٤(
  .٥٨سرية اهلادي  
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وجهت غالما إىل حيىي ابـن     :  قال uوروى أيضا عن ابنه حممد بن عبيداهللا        

حيـــىي بــن احلســـني  : فقــال ،  أطلــب منـــه قرطاســا أكتـــب فيــه كتابـــا   tاحلســني  
 . )٢(فدفع إىل الغالم ورقة قطن، ل لهالقرطاس ال حي: )١()للرسول(

اشتر يل قرطاسا على حدة مما حيـل  :  قال له uوروى أيضا عن بعضهم أنه      
 . فاشتريته له، يل أكتب فيه

uوروى مصنف سـريته     
عـن عبيـداهللا بـن حـذيف وكـان يقـوم للـهادي             )٣(

u  فقلـت : قـال ، اشـتر يل تبنـا أعلفـه دوايب       : قال يل حيىي بن احلسني    :  بأمره قال: 
قـال  ، ال تشتر لنا منه شيئا وأنت تقدر علـى غـريه         : فقال، ليس جند إال تنب األعشار    

فأمرت بعـض الغلمـان الـذي يقـوم علـى اخليـل يأخـذ منـه                 ، فلم أجد غريه  : عبيداهللا

فوجـه إىل  ، فعلـم حيـىي بـن احلسـني    ، كيال معروفا حىت نشتري ونرد مثـل مـا أخـذنا         
إنا أخذنا منه كيال معروفا حىت نـرد  :  يداهللاوقال له عب، عبيداهللا فكلمه بكالم غليظ  

خـذوا هـذا الـتنب فـاعزلوه حـىت      ، ما لنا وللعشـر ، لست أريد منه شيئا : فقال، مكانه
وأمـر أن يطـرح للخيـل      ، ومل يعلـف خيلـه تلـك الليلـة شـيئا منـه            ، يعلفه من حيـل لـه     

 اللـهم إين أشـهدك أين قـد أخرجـت هـذا مـن عنقـي            : مث قـال  ، قصب بال تنب ليلـتني    
 . وجعلته يف أعناقهم

uوروى مصنف سريته أنه     
فقـال لـه   ، صاح بغالم لـه فسـأله عـن خرقـة       )٤(

فأخرجهـا مـن بـني ثيـاب حيـىي بـن       ، أخرجهـا إيل : فقـال للغـالم  ، قـد رفعتـها  :الغـالم 

                                                        

)١(
 .ساقطة من األصل  

)٢(
  .٦٠سرية اهلادي  

)٣(
  .٦١ -٦٠سرية اهلادي  

)٤(
  .٦٢سرية اهلادي  
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تضـع  ، ويلـك أنـت قليـل الـدين لـيس لـك ديـن       : فلما أخرجها قـال للغـالم     ، احلسني
 .خرقة من األعشار بني ثيايب

إنـا هللا  : مث قـال ، ما وقد تطهر للصالة فأخذ خرقة فمسح ا وجهه         ودخل يو 
مـا حيـل لنـا أن    : فقـال ، فذكرت لـه ذلـك  ، هذه اخلرقة من العشر ، وإنا إليه راجعون  
 .)١(وال نستظل به من الشمس، منسح به وجوهنا

قـدم آمـل   : حيىي بن احلسـني   )٢( أيضا بإسناده أن   uوروى السيد أبو طالب     
ومعــه أبــوه وبعــض عمومتــه ، مــع حممــد بــن زيــد جبرجــان  tقبــل ظهــور الناصــر 

: قال، وأشار يل إليها وحنن جنتاز اخلان يوما  : فرتلوا حجرة خبان العالء قال    ، واملوايل
ومل  )٣(ومل أمسع بأنه بلغ من تعظيم بشر إلنسان ما كان من تعظيم أبيه وعمومته لـه           

نـاس حـىت كـاد السـطح يسـقط          وامـتأل اخلـان بال    : قـال . يكونوا خياطبونه إال باإلمام   
وكان على وزارة حممد بن ،  )٤(وكتب إليه احلسن بن هشام من سارية   ، وعال صيته 

ولكـن ذكـر   ، ما جئنا ننـازعكم أمـركم   : قال، بأن ما جيري يوحش ابن عمك     : زيد
عسى اهللا أن يفيـدهم منـا وخرجـوا مسـرعني     : لنا أن يف هذه البلد شيعة وأهال فقلنا 

وخفافهم، وثيام عند القصار 
)٥(

ومحلنـا إلـيهم   : قـال . عند األسكاف ما استرجعوها
فتنـاولوا إال  ، من منازلنا محالنـا ودجاجـا وشـيئا ممـا نصـطبغ بـه مـن حصـرم وغـريه                 

                                                        

)١(
  .٦٢سرية اهلادي  

)٢(
 .بإسناده إىل حيىي ): أ(يف  

)٣(
 . حبذف له : يف األصل 

)٤(
  .٧٢ ص٣ البلدان جمعجم. مدينة بطربستان  

)٥(
 .وأخفافهم ): أ(يف  
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اللحمات
إنـه  : فقـالوا ، فسـألنا املـوايل عـن سـبب ردهـا     ، فإا ردت إلينـا كهيئتـها    )١(

لــم آمــن أن يكــون مــن  بلغــين أن الغالــب علــى هــذا البلــد التشــبيه واجلــرب ف  : يقــول
 صـواما  uوكـان  . )٢(ذبآئحهم فقد مسعت أن أهلنا ذا البلد ال يتوقون ذبآئحهم    

 . )٣(وحييي أكثر لياليه جدا وصالة، قواما يصوم أكثر أيامه

u عن السـيد أيب طالـب     روينا
وكـان يلـي خدمـة    ، بإسـناده عـن سـليم    )٤(

كنت أتبعه :  يف داره فقال   uاهلادي  
نـاس فرشـهم يف أكثـر لياليـه     حني يأخـذ ال    )٥(

، كـان يـأوي إليـه فـإذا دخلـه صـرفين فأنصـرف       ، باملصابيح إىل بيت صـغري يف الـدار      
فهجس

فسـهر  : قـال ، ليلة قليب أن أحتبس وأثبت على باب البيت أنظر مـا يصـنع            )٦(
uوكنــت أمســع وقــوع دموعــه صــلى اهللا  عليــه  ،  الليــل أمجــع ركوعــا وســجودا

: فقلـت ؟ مـن هـذا    : قـال ، لصبح قمت فسـمع حسـي     فلما كان ا  ، ونشيجا يف حلقه  
مـا برحـت البارحـة جعلـت     : فقلـت ؟ ما عجل بك يف غري حينـك     ؟ سليم: فقال، أنا

، )٧(وحرج علي أن ال أحدث بـه يف حياتـه أبـدا          ، فرأيته اشتد عليه ذلك   : قال، فداك
 . أيام املرتضىuفما حدثنا به سليم إال بعد وفاة اهلادي إىل احلق : قال

وتداعت نزال ألفيته القطب الذي تدور عليـه  ، ذا التقت األبطال إ uوكان  
وكم له من يوم أغر  ، ويثلم اهلندي املشهور  ، حيطم الوشيح يف النحور   ، رحى القتال 

                                                        

)١(
 .اخل ..والظاهر فتناولوا إال احلمالن . فتناولوا احلمالن ): أ(يف  

)٢(
  .١٠٧ -١٠٦اإلفادة  

)٣(
  .٥٨١املصابيح  

)٤(
  .١١٠اإلفادة  

)٥(
 .أتبعه حىت حني ): أ(يف  

)٦(
 .اخلاطر : اهلاجس 

)٧(
 .أحدا ): أ(يف  
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إذا محي الوطيس كان أمام جنوده يعصب كبش ، واستحىي من الفر ، عاود فيه الكر  
 :ل حيث يقوuولقد صدق ، ويشاهد له كل محلة عجيبة، الكتيبة

ــيه    ــن وصـ ــول اهللا وابـ ــن رسـ ــا ابـ  أنـ

 كمهتهع

 ومــن لــيس حيصـــى فضــله ووقآئعـــه    

ــها    ــدت بين ــوث احلــرب فاق ــدما لي  وق

 
 بطعــن وضـــرب مــا يغـــب وعاوعـــه   

ففـي  ،  يضرب ضرب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب صـلوات اهللا عليـه           uوكان   
 نظـر  فلمـا ، أنه ضرب رجال على باب ميناس فخذف السيف من بني رجليه    : الرواية

 .)١(واهللا لـئن رآهـا النـاس ال تناصـروا        ، استروا ضربة هذا العلـوي    : إليه ابن محيد قال   
 :وفيه يقول الشاعر  اخليواين وهو ابن أيب البلس

 لـــو كـــان ســـيفك قبـــل ســـجدة آدم

  

ــيس   ــا عصـــى إبلـ ــرد مـ ــان جـ  قـــد كـ

يـوم  وبرز لـه رجـل ذات   . )٢(فتثىن قضيب الرمح وانكسر ،  رجال فأمرقه  uوطعن   
 بيده فقبض ـا علـى   uيف بعض حروبه فرفع الرجل يده بالسيف ليضربه فأهوى  

 )٤( يوم أتوهuوملا هزم جيشه   .  )٣(فهشم  أصابعه  ، يد الرجل على مقبض السيف    
بأســباب خيانــة جــرت مــن بعــض مــن كــان معــه  بقــي يف آخــر الليــل وحلقــت بــه    

، هو ينحي الرماح بسوطهفجعلوا يطعنونه و، وكان من عرفه قل طمعه فيه، فرسام
، ما كنت ألسله إال أن أضـرب بـه  : قال، يا سيدي سل سيفك   : فقال بعض أصحابه  
، فلما ثبت فيه ثىن يده وكسر السنان ورمى بـه يف وجـه الرجـل    ، فعاجله رجل برحمه  

                                                        

)١(
 . ٣٠٥/ ١الشايف  

)٢(
  .٥٧٣املصابيح  

)٣(
  .٥٧٣املصابيح  

)٤(
 .بلدة محريية يف بالد أرحب  
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وال يقهقـر عـن مناطحـة    ،  يف مجيع املواطن يصطلي شرر النار     uوكان ذلك دأبه    
 .وجيرع أضداده صابا وعلقما، دمابل خيوضها قدما ق، الشفار

 خصــآئص وكرامــات تكشــف عــن علــو مرتلتــه عنــد اهللا عــز uوكــان لــه 
كـان يل ابـن صـغري مل      : قـال ، فمن ذلك ما رواه مصنف سريته عـن بعضـهم         . وجل
فعزمـت علـى محلـه إىل مكـة وكنـت      ؛ فطلبت الدوآء له بكـل حيلـة فأعيـاين     ، يتكلم

خـذنا خامتـه فوضـعناه يف مـآء وسـقيناه           فأ، uعلى ذلك حىت أتاين كتاب اهلادي       
وشاهده ، فحدثت بذلك الناس وشاهدوا الغالم وهو يتكلم      ، الصيب فأفصح بالكالم  
 . بعضهم وهو ال يتكلم

 وينتقصـه  uمسعـت رجـال يقـع يف اهلـادي     : قـال ، وروى أيضا عن بعضهم  
ت فما مكث إال أياما حىت أخذه بآلء فانقطعت رجله قبل أن ميوت مث مـا      ، يف أصله 

ومسعت أيضا أن امرأة تكلمت بكالم سوء فقامت سـحرا فأخـذا            : قال. بعد ذلك 

 .النار فاحترقت
ــه   ــان يف جنــران uوروى أيضــا أن ــن     ،  ك ــد ذهــب بصــره م ــأيت بصــيب ق ف

 كـان يف أرض ال     uوروى أنـه    . فأمر يده على بصره ودعـا لـه فأبصـر         ، اجلدري
فأنشأ اهللا تعاىل سـحابه  ، موكان يوما شديد احلر كثري السمو، ظالل فيها وال شجر   

وأظلهم اهللا ا يف ذلـك اليـوم   ،  ومجيع أصحابه uحىت ركدت فوق رأس اهلادي      
وكانـت السـماء    ، فواهللا ما زالت تلك السحابة مظلة له حىت راح        : الشديد احلر قال  

 . وإن الناس ليتعجبون مما رأوا، مصحية ما فيها سحابة غريها
يف u  يكثر الرمـي ألصـحاب اهلـادي    وروى أيضا أن رجال من ربيعة كان

، فتناصـلت أصـابعه إىل الرسـغني   ، فدعى عليه اهلـادي أن يقطـع اهللا يـده        ؛ يوم ميناس 
 .ومات مما نزل به ال رمحه اهللا 
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 ونبذ من سيرتهuبيعته 
)١(

 في واليته ومدة ظهوره 

ــيمن ،  يف اآلفــاق وعــال صــيته يف األقطــار uملــا انتشــر ذكــره   خــرج إىل ال
: ا املرة األوىل فكان خروجه سنة مثانني ومآئتني حىت بلغ موضعا يقال لـه  فأم، مرتني
الشرفة

وأقـام مديـدة يسـرية حـىت       ، بالقرب من صـنعاء وأذعـن لـه النـاس بالطاعـة            )٢(
 إىل uفعــاود ، uخذلـه أهـل الــبالد وغلـب علـيهم العصــيان هللا واخلـذالن لـه       

كتبـوا إىل  ، فلما عضهم الـبالء ، ومشلتهم الفنت ، وعم أهل اليمن بعده البالء    ، احلجاز
فوصـلت كتبـهم   ،  يستنهضونه إىل اليمن وخيربونه بتوبتهم إىل اهللا تعاىل    uاهلادي  

إىل  )٣( إىل إجابتـهم u يف ذي القعدة سنة ثالث ومثانني ومـآئتني فـأزمع   uإليه  
وخـرج يشـيعه سـادات أهلـه       ، وطمس آثار الضالل  ، ما طلبوه رغبة يف إحيآء الدين     

يـا   : فقال له عند وداعه   ، uهم العامل النحرير عمه حممد بن القاسم        في، وأكابرهم
يـا بـين أشـركنا اهللا يف كـل مـا أنـت        ، لو محلتين ركبتاي جلاهدت معك    ، أبا احلسني 

يـا أبــا  : uوقــال أيضـا للـهادي   . فيـه يف كـل مشـهد تشــهده وكـل موقـف تقفـه      
 عشرة دراهـم أتبـارك    أتراين أعيش إىل وقت توجه إيل مما تغنمه ولو مبقدار         ، احلسني

ا
تقدم يـا  : uقال اهلادي ، أنه ملا حضر وقت الصالة: ويف بعض احلكايات  .  )٤(

، يـا أبـا احلسـني   : مث قـال ،  فصـلى ـم  uفتقـدم حممـد بـن القاسـم         ، عم فصل بنـا   
فـزاد ذلـك بصـرية    ،  يغفر اهللا لـك يـا عـم   : فقال! استغفر يل ما كان يل أن أتقدمك  

                                                        

)١(
 .ونبذ من سريته : ساقطة): أ(يف  

)٢(
 .قرية من قرى بين حشيش  

)٣(
 .وأزمع إىل إجابتهم يف ذي القعدة سنة ثالث ومثانية ): أ(يف  

)٤(
  .٣٦سرية اهلادي  
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ملا كـانوا يعلمـون مـن فضـل عمـه حممـد بـن القاسـم          uمن حضر يف أمر اهلادي      

 . )١(وعلمه وورعه
 حـىت انتـهى إىل صـعدة لسـتة أيـام خلـون مـن        u مث سار اهلـادي إىل احلـق     
فعمهــم الصــلح بربكتــه ، وبينــهم الفــنت العظيمــة، صــفر ســنة أربــع ومثــانني ومــآئتني

ــا  ــام ، وصــاروا إخوان ــن املنكــر   uوأق ــا ع ــاملعروف ناهي ــرا ب ــه يف ووىل وال،  آم ت
وعاود إىل صعدة ونشـر  ، مث افتتح جنران وأقام فيه مدة، ورسم هلم الرسوم  ، اجلهات

وكـان يتـوىل تفقـد كـثري مـن األمـور بنفسـه         ، uمن حماسن العدل ما يليـق مبثلـه         
 . )٢(سالكا يف ذلك طريقة املتواضعني

uروى الســيد أبــو طالــب 
بإســناده عــن أيب احلســن اهلمــداين املعــروف   )٣(

،  وكان رجال فقيها على مذهب الشافعي جيمع مـا بـني الفقـه والتجـارة              ،باحلروري
قصدت اليمن يف بعض األوقـات ومحلـت مـا أجتـر فيـه إىل هنـاك ابتغـآء لرؤيـة               : قال

قلـت ملـن لقيتـه    ، فلما حصـلت بصـعدة  ، حيىي بن احلسني ملا كان يتصل يب من آثاره   

إن : فقيـل يل ؟  البـاب ومبـن أتوسـل يف هـذا   ؟ ومىت أصل؟ كيف أصل إليه  : من أهلها 
فإنـه يصـلي   ، تـراه السـاعة إذا دخـل اجلـامع للصـالة بالنـاس      ، األمـر أهـون ممـا تقـدر    
، فانتظرته حىت خرج للصالة فصـلى بالنـاس وصـليت خلفـه          ، بالناس الصلوات كلها  

فلما فرغ من صالته تأملته فإذا هو قد مشى يف املسجد إىل قوم أعالء يف ناحية منـه      
مث مشى يف السوق وأنا أتبعه فغري شيئا أنكره ووعظ ، هلم بنفسهفعادهم وتفقد أحوا

مث عاد إىل جملسه الذي كـان جيلـس فيـه مـن داره      ، قوما وزجرهم عن بعض املناكري    
                                                        

)١(
  .٣٧سرية اهلادي  

)٢(
 . ٤١سرية اهلادي  

)٣(
  .١١٤اإلفادة  
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، للنــاس فتقــدمت إليــه وســلمت فرحــب يب وأجلســين وســألين عــن حــايل ومقــدمي 
ين مـن أهـل   وعـرف أ ، فعرفته أين تاجر وأين وردت ذلـك املكـان تربكـا بـالنظر إليـه       

إن : العلم فأنس يب وكان يكرمين إذا دخلـت إليـه إىل أن قيـل يل يف يـوم مـن األيـام             
فحضرت غداة هذا اليـوم فشـاهدت   ، غدا يوم املظامل وإنه يقعد فيه للنظر بني الناس    

ورأيت األمرآء والقواد والرجالة وقوفـا بـني يديـه علـى مراتبـهم وهـو                ، هيبة عظيمة 

فكأين شاهدت رجال غري من ، ويفصل األمور، ظالماتينظر يف القصص ويسمع ال  
، وأنكـره املـدعى عليـه     ، فادعى رجل على رجـل حقـا      ، كنت شاهدته ورتين هيبته   

فلمـا تفـرق النـاس دنـوت        ، وسأله البينة فأتى ا فحلف الشهود فعجبـت مـن ذلـك           
أنـا أرى حتليـف   ، هـذا رأيـي  : فقـال ! أيها اإلمام رأيتك حلفت الشـهود   : فقلت، منه

هذا قول طاووس من التابعني   ؟وما ينكر من هذا   ، الشهود احتياطا عند بعض التهمة    

ــاىل   ــال اهللا تعــــــ ــد قــــــ $Èβ  &:وقــــــ yϑ Å¡ø) ãŠ sù «!$$ Î/ !$ oΨè?y‰≈ pκ y¶s9 �Yymr&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï? y‰≈ uηx© 

وقــول مــن قـال بــه مــن  ، فاســتفدت يف تلــك احلـال منــه مذهبـه  : قـال . ]١٠٧:املائـدة [^
 . أكن عرفت شيئا منه قبل ذلكومل، التابعني والداللة عليه

حـق زكـاة فأخرجـه      )١(إن كـان يف مالـك هللا      : وأنفذ إيل يوما من األيام يقول     
مسعا وطاعة من يل بأن أخرج زكايت إليه وحسـبت حسـايب فـإذا علـي              : فقلت، إلينا

بعـث إيل فاسـتدعاين    )٢(فلما كـان بعـد يـومني   ، من الزكاة عشرة دنانري فأنفذا إليه    

: فقـال ، واملـال يـوزن وخيـرج إىل النـاس     )٣()قـد جلـس لـذلك   (،العطـاء وإذا هو يـوم     
اهللا اهللا أيهـا اإلمـام   : فقمت وقلـت ، أحضرتك لتشهد إخراج زكاتك إىل املستحقني 

                                                        

)١(
 ) .اهللا: (ال توجد): أ(يف  

)٢(
 .يوم ): أ(يف  

)٣(
 .ما بني القوسني ساقط ): أ(يف  
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ما ذهبت إىل ما ظننت ولكـن أردت أن  :فتبسم وقال، كأين أرتاب بشيء من فعلك  
مـام أول مـا رأيتـك    رأيتك أيهـا اإل  : وقلت له يوما من األيام    . تشهد إخراج زكاتك  

هكـذا  : فقـال ، وأنت تطوف علـى املرضـى يف املسـجد تعـودهم ومتشـي يف السـوق               
وأنت إمنـا عهـدت اجلبـابرة    ، كانوا يأكلون الطعام وميشون يف األسواق  ، كان آبآئي 

 .والظلمة
فمــن ،  مواقــف مشـهورة يف اجلهـاد يف ســبيل اهللا عـز وجـل    uوكانـت لـه   

فـانتقوا مـن   ، كان يف بعض أيامه مع بين احلارثأنه : )١(ذلك ما رواه مصنف سريته    
وأمـروهم أن ال يقـاتلوا وأن    ، خيلهم ما يدنو من أربعني فارسا مدججة يف السـالح         

 خـربهم  uوبلغ إىل اهلـادي  ، فوقفوا،  محلوا عليهuيقفوا حىت إذا رأوا اهلادي     
أدرك فـ ، وملا رآهم محل عليهم بنفسه فما وقف له منهم فـارس واحـد          ، فلم يعبأ م  

واـزم القـوم وعطـف عسـكره        ، منهم فارسا واحدا فطعنه وألقاه وفرسـه يف أراكـة         
غـري أنـه كسـر    ،  بيده مجاعات كثرية مل يثبت عددها هو وال غـريه  uوقتل منهم   
ولصـقت أناملـه علـى قـآئم       ، وضرب بسيفه حىت امتأل قآئم سيفه علقا      ، ثالثة رماح 

 :uويف ذلك يقول ، سيفه بالدم
ــت لعمـــــرك زا   هـــــر موالهـــــا طرقـــ

 كمهتهع

  ــعرة ي ــرب مســ ــا واحلــ ــب لظاهــ  شــ

ــا  ــر يف احللـــي ويف الكسـ  طرقـــت تبختـ

 

ــا   ــا وهواهــــــ ــدة مههــــــ  إن اخلريــــــ

 تكســــو مناكـــــب زاـــــا أعجازهـــــا  

 

ــا    ــة ورداهــــ ــانق حلــــ ــد التعــــ  عنــــ

 أقــــىن حيــــاك فحلــــيت يــــوم الوغــــا     

 

 ــها وع ــانق جيبـــــ ــادرع أعـــــ  راهـــــ

 
ــا   ــن القنــ ــا طعــ ــواطم هلونــ ــن الفــ  حنــ

 

 حاهـــــاومــــدامنا حــــرب تــــدور ر    

 
                                                        

)١(
  .١٧٠ -١٦٩سرية اهلادي  
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ــري   ــربي إن مل تــ ــألت فتخــ ــال ســ  هــ

 

ــداها   ــيت أعــ ــب مهجــ ــار يطلــ  إذ ســ

ــة   ــوا بكتيبـــــ ــباح وأبرقـــــ  الح الصـــــ

 

ــا   ــها وقناهــــ ــدفق خيلــــ ــهبا تــــ  شــــ

ــة    ــل عقيقـــ ــه كـــ ــيش يف أيديـــ  واجلـــ

 

ــلْأَ  ــن نيقَـــ ــم ســـ ــا أحكـــ  ها وجالهـــ

ــا    ــف محاتنــــــ ــرفية يف أكــــــ  واملشــــــ

 

 حتكـــــي البـــــوارق ملعهـــــا وســـــناها 

ــا    ــالفوارس والقنــ ــنحط بــ ــل تــ  واخليــ

 

ــا   ــوغى أجراهـ ــوارس يف الـ ــوق الفـ  فـ

 :ومنها 
 غريــــت أنامــــل راحــــيت بصــــفيحيت   

 كمهتهع

 ــــــــــــهللا در خ١(ثنبع(
 أغراهــــــــــــا 

 مـــــا كـــــان إال نطحـــــة فتراكبـــــت    

 

ــا أُ  ــى أخراهـــــ ــها علـــــ  وىل كتآئبـــــ

ــة     ــن وقعـ ــهم عـ ع مخيسـ ــ ض مجـ ــ  وانفـ

 

 فيهــــا جنــــآئز ثجحــــت أحشــــاها    

 وجه عدوه يف عـدة  فثبت يف ،  عنه يف ريدة   u أنه ازم أصحابه     uويف أخباره    
 : يف ذلك اليومuوقال ، يسرية حىت عاد أصحابه فقتلوا منهم مقتلة عظيمة

ــف   ــل مثقـــ ــهد يل وكـــ ــل تشـــ  اخليـــ

 كمهتهع

ــدام  ــآلء واإلقــــــ  بالصــــــــرب واإلبــــــ

ــ  ــأنين حقـــ ــار بـــ ــهد ذو الفقـــ  ا ويشـــ

 

 ــام أرويــــــت حد ــع طغــــ ــه جنيــــ  يــــ

 عــــــال وــــــال يف املواقــــــف كلــــــها 

 

 طلبــــــا بثــــــأر الــــــدين واإلســــــالم 

ــا    ــار مواقفـــ ذكر ذو الفقـــ ــ ــىت تـــ  حـــ

 

ــيدِ    ــاد الســ ــن ذي اآليــ   القمقــــاممــ

 جــــدي علــــيــآئل والن  هــــى ذو الفضــ

 

ــنام  ــر األصـــ ــه وكاســـ  ســـــيف اإللـــ

 صـنو الرسـول وخــري مـن وارى الثــرى    

 

بعــــد الــــنيب إمــــام كــــل إمــــام     
)٢( 

 : وأمر ا إىل بين احلارث بنجران مع كتابuوقال   

                                                        

  . ١٥٤٠القاموس ص. األسد )) : خبعثن((و) ١(
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ــري ــذركم مــــين فــــإين مســ ــذوا حــ  خــ

 كمهتهع

   إلـــــيكم جيـــــوش اهللا واهللا غالـــــب 

ــد   زب حممـــ ــ ــاغني حـــ ــريون للبـــ  يســـ

 
     عســاكر متــأل األرض منــها املقانــب 

ٍبزعلـــى شـــ 
)١(

 تعـــدوا بكـــل مسيـــدع 

 

ــاق القواضـــب  ــيض الرقـ ــديهم البـ  بأيـ

ــا   ــوايل جناـــــ ــة زرق العـــــ  وخطيـــــ

 

 خمــوف لــدى األبطــال مــا إن تقــارب  

ــوفهم     ــأس خلـ ــل بـ ــال أهـ ــدي رجـ  بأيـ

 

 العوان الذوآئبتشيب لدى احلرب  

وما حبسـها إال فـواق عـن أرضـكم         
)٢( 

 

 وجتلـــب حـــويل للمســـري الكتآئـــب    

ــادكم   ــرا يف جهـــ ــونين مستبصـــ  وتلقـــ

 

ــدكم مـــين لعمـــري التجـــارب      وعنـ

 فلـــم أر مثـــل احلـــرب أوقـــد نارهـــا      

 

 أخـــو غـــرة دارت عليـــه املصــــآئب    

ــره    ــدء أمــ ــا بــ ــى تأجيجهــ ــوي علــ  قــ

 

 ضعيف إذا اشتدت عليه العواقب 

ــن يــــ   ــف مــ ــا يعنــ ــه احتالــ  أىب عليــ

 

ــارب     ــا يقــ ــان يومــ ــلبه إن كــ  ويســ

ــت   ــا تأججـــ ــىت إذا مـــ ــرمها حـــ  يضـــ

 

ــذاهب    ــه املــ ــاقت عليــ ــاينين ضــ  وعــ

ــذي    ــلم وال ــني ال س  فيطلــب ســلمي ح

 

  ــذعالب ــه بالركــب ــوي ال إىل بيت
)٣( 

ــاً  ــذي أراد خالصـ ــص بالـ ــا غـ ــد مـ   بعـ

 

 جنـــت كفـــه فهـــو الشـــقي املطالـــب 

ــا     ــدا ــ ــة إن غــ ــدنه أكلــ ــال حتســ  فــ

 

ــا الرمـــــاح الزواغـــــبييـــــهتق    إياهـــ

ــن أضــــحى يهــــم حبربنــــا      ــل ملــ  فويــ

 

ــدر مـــن ذا حيـــارب    وويـــل ملـــن مل يـ

 ــرغام ــحيـــارب ضـ ــامي عـ ــبٍلِنا حيـ   اشـ

 

   ــب ــية وخمالــــ ــولة خمشــــ ــه صــــ  لــــ

 
 فــــروس ملــــا دانــــاه حتــــف لقــــآؤه    

 

     أخـــو محـــالت قرنـــه منـــه خآئـــب 

                                                         

)١(
   .١٢٩القاموس ص. اخلشن : الشازب  

)٢(
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ــال بــــــأمره  يدانيــــــه جهــــــال الرجــــ

 

     ــب ــو هائ ــه فه ــم ب ــان ذا عل ــن ك  وم

 خيـــوض غمــــار املـــوت حنــــو عــــدوه   

 

ــب     ــو هآئ ــه فه ــم ب ــان ذا عل ــن ك  وم

 خيـــوض غمــــار املـــوت حنــــو عــــدوه   

 

    لـــــه ســـــطوة معروفـــــة ومناقـــــب 

 جــريء علـــى اهلـــول العظـــيم مصـــمم  

 

  حليـف اللقــا قــد كدحتــه النوآئــب
)١( 

وكره اجلفامت ،  ملا بايعه أبو العتاهية واستقر يف صنعآء    uأنه  : ويف احلكاية   
فأتـاه  ، واصطفوا قدام داره وهـو يف جملسـه مشـرف علـيهم          ، له صنعآء وغريهم دخو 

يــا ابــن رســول اهللا ال تعجــل فــإين أرجــو أن تــؤول األمــور إىل  : أبــو العتاهيــة فقــال
أنفــذ إلــيهم فاصــرفهم عــن موضــعهم فــواهللا لــئن بــرزت إلــيهم  : فقــال لــه، احملبــوب

تاهيـة إلـيهم فناشـدهم      فرجـع أبـو الع    ، ألنظمنهم يف رحمي كما ينظم اجلراد يف العود       
واجتمـع معهـم مـن الغوغـاء وأهـل الباطـل       ، اهللا  فلم يقبلوه ورموه باحلجارة والنبل      

، مث وقع القتال بالقرب مـن دار اهلـادي       ، عشرة آالف رجل وستمآئة فارس باجلفامت     
فأتى أبـو العتاهيـة إىل اهلـادي       ، وجعلوا يرمون كوا يف جملس اهلادي بالنشاب والنبل       

u فركب اهلادي ،  جعلت فداكاركب: فقالu     وأمر ابنـه أبـا القاسـم فركـب 
وأمر أصحابه بالركوب فخرج اهلادي من داره فلما عاينه القوم وكـانوا قـد هزمـوا             

ومحـل  ، أصحابه حىت أدخلوهم الـدار ورجعـوا إىل موضـعهم وحقـق علـيهم اهلـادي       
مضـى  و، فلما قاربا القوم وقف عنـه صـاحبه     ، عليهم وحده ومعه رجل من أصحابه     

حـىت طـرح   ، مث طعن أخـر ، مث طعن أخر، اهلادي فطعن أول من لقيه من القوم فقتله    
وكـان  ، مث حلـق اخليـل فطعـن فارسـا منـهم فطرحـه        ، منهم ثالثة رجال من خيـارهم     

                                                        

   .٢٧٩سرية اهلادي ) ١(
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 ٢١ 

وصـدق قولـه فـنظمهم يف رحمـه كمـا      ، طعنه هلؤآلء القوم يف محلته الـيت محـل علـيهم      

وعدهم
)١(. 
واهللا ما ندمت على شيء قلتـه   : د ذلك   يقول بع   uفسمعته  : قال الراوي  

إن خرجت إىل هؤآلء الكالب نظمتهم يف رحمـي كمـا تـنظم      : إال قويل أليب العتاهية   
فندمت على هذه الكلمة  حـىت أعطـى اهللا علـيهم الظفـر فكـان مـا         ، اجلراد يف العود  

 حـىت  uواـزم أعـدآؤه   ، فآليت على نفسي أن ال أتكلم مبثـل ذلـك أبـدا      ، علمتم
، وقتل عسكره منهم مجاعـة يف اجلبانـة  ، ن صنعآء وهو يف آثارهم يطردهم    خرجوا م 

 .)٢(مث عاد مظفرا منصورا
 : قوله من قصيدةuومن شعره 

 إذا برقت فيها السيوف اللوامع

 

 فما العز إال الصرب يف حومة الوغى 

ــائع   وأفضـــــلهم مـــــن هذبتـــــه الطبـــ

 

ز واألمـــر   ــ  والغـــىن هـــل امللـــك إال العـ

  يف احلــاالت يقظــان هــاجعومــن هــو  

 

ــأره  ــزل حيمــــي ويــــنقم ثــ  ومــــن مل يــ

ــاطع    ــه املقــ ــا أمكنتــ ــى إذا مــ  وميضــ

 

ــره     ــه لظهــ ــرأي فيــ ــن الــ ــب بطــ  يقلــ

ــاطع    ــع سـ ــاير النقـ ــا ثـ ــان يومـ  إذا كـ

 

 وحنــــن بقايــــا املرهفــــات وســــؤرها    

ــو دارع   ــبا وهـ ــنون الشـ ــر مسـ  وأمسـ

 

ــد   ــل مهنـــ ــا بكـــ ــىت منـــ ــوت الفـــ  ميـــ

 والعمن الناس يف الدنيا النجوم الط 

 

   ــر ــا ملعشـــــ ــا وإنـــــ ــك منايانـــــ  فتلـــــ

ــنائع     ــتم الصـ ــه تـ ــذي منـ ــول الـ  رسـ

 

    ؤمنني وجــــــد ــ ــا أمــــــري املــــ  ناأبونــــ

 
ــاهن ســــامع    ــم إن وعــ ــائر علــ  ذخــ

 

 ضـــت ومل أعجـــز وقلـــت مواعظـــا    

 
                                                        

)١(
  .٢٠٩سرية اهلادي  

)٢(
  .٢١٠ -٢٠٩سري اهلادي  
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 أيـــا واعظـــا يف ذا كالمـــك ضــــائع   

 

ــمريه    ــه وضـــ ــل يف نفســـ ــم قائـــ  فكـــ

 إذا مل تــابععن ــال األصــــ  هــــــا بالفعــــ

 ألصابعإذا مل تعنها بالفعال ا

 فكيــف غنــاء الكــف عنــد اجتــهادها      

ــابع    ــره متتــــ ــا فخــــ ــن الثريــــ  دويــــ

 

 بنيـــت هلــــم بيتــــا مــــن اــــد مسكــــه  

ــافع   ــل يـ ــامخ الفضـ ــد شـ ــر وجمـ  وذكـ

 

     فأضــــحى هلــــم عــــز بــــه ومفــــاخر 

ــع    ــع زامــ ــق يزمــ ــري احلــ ــيس بغــ  فلــ

 

ــه    ــد هالكــ ــاب اهللا  بعــ ــت كتــ  نعشــ

 : يف بعض وقآئعهuوقال   
 وأشــــباه الكـــــالب لـــــدى القتـــــال 

 

ــني مــــــــــن رآنــــــــــا  آال    هللا عــــــــ

ــرة تزيـــــــف كمهتهع مظفـــــ
)١(

ــرتال   إىل الـــــ

 

ــوش    ــيهم يف جيـــ ــرنا إلـــ ــد ســـ  وقـــ

 
ــالل  ــاف القــــ ــن أقحــــ ــزاح ــــ  تــــ

 

ــات  ــواتر قاطعـــــــ  بأيـــــــــديهم بـــــــ

  الرجــــال بلْــــأطــــاع حلكمهــــا غُ  

 

 ــا ح ــكِّإذا مــ ــا تمــ ــوم يومــ   يف القــ

 فحـــــل املـــــوت يف روس العـــــوايل    

 

 ــــــكِّومســــــر ربفيهــــــا املنايــــــا ت  

 زرق النصـــــــالعلـــــــى أكبادهـــــــا   

 

 فــــــت للحــــــرب صــــــفركِّوزور ع 

ــال   ــى النكــ ــا أنكــ ــن وقعهــ ــم مــ  ــ

 

ــت    ــا أحلـــ ــت جيشـــ ــا قابلـــ  إذا مـــ

 ويــــذهب وقعهــــا كــــذب املقــــال    

 

ــدانت   ــفوف إذا تــــ ــرمن يف الصــــ  تــــ

ــة كالســـــــ   ــى يف األعنـــــ  اِلعترامـــــ

 

ــا   ــل قبــــــ ــبحناهم باخليــــــ فصــــــ
)٢( 

ــال   ــل املنـــــ ــهم كـــــ  فنالـــــــت منـــــ

 

ــلَّ  ــا كـــــ ــرخيعليهـــــ   أروع مصـــــ

ــذال تســـــربل ســـــابغ      احللـــــق املــــ

 

ــرخي   ــل أروع مصـــــ ــا كـــــ  عليهـــــ

 
 وخرينــــــــاهم كــــــــل اخلصــــــــال  

 

ــيهم   ــل علـــــ ذرنا ومل نعجـــــ ــ  فأعـــــ

                                                         

)١(
 .ترمن ): أ(يف  

)٢(
  .١٥٧القاموس . مصدر وقب وهو حكاية وقع  
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ــايل  ــا ال أبــــــــــ  وإن ال حتقنوهــــــــــ

 

ــاكم    ــين دمــ ــوا عــ ــت أال احقنــ  وقلــ

ــدا يل   ــافركم بـــ ــر كـــ ــا كفـــ  إذا مـــ

 

ــىت   ــرع يف ذاك حــــ ــت مبســــ  ولســــ

 
ــوايل  ــوافل والعـــ ــراب الســـ وإخـــ

)١( 

 

ــق   ــآؤكم حبــــــ ــت يل دمــــــ  وحلــــــ

     
 :uومنها قوله 

 وجـــــدي خـــــري منتعـــــل وخـــــال   

 ي

 أنـــــــا ابـــــــن حممـــــــد وأيب علـــــــي 

ــال   كمهتهع ــى املثــ ــال علــ ــذو املثــ ــا حيــ  كمــ

 

ذائي  ــ ــذوهم لعمـــــــركم إحتـــــ  حبـــــ

 
ــايل   ــدعي واغتيــ ــن رام خــ ــى مــ  علــ

 

 أنــــا املـــــوت الــــذي ال بـــــد منـــــه   

 أتـــــــاين يبتغـــــــي مـــــــين نـــــــوال    

 ي

   ــ وغيـــــــــث للـــــــــويل إذا و  يِلـــــــ

ــرتال  ــد معتـــــرك الـــ وأصـــــرب عنـــ
)٢( 

 

ــو    ــل هــ ــدوي كــ ــوض إىل عــ  لأخــ

 
حســن اإلنصــاف للمظلــومني مــن ، التفقــد ألحــوال املسـلمني  )٣( شــديدu وكـان 
رأيتـه ليلـة وقـد جـآءه رجـل ضـعيف            : )٤(قال مصنف سريته رمحه اهللا تعاىل     . الظاملني

فقـال لـه   ؟ من هذا يدق الباب يف هـذا الوقـت     : فدق الباب فقال  ، يستعدي على قوم  
فاستعدى ووجـه معـه يف      ، خلهأد: فقال، هذا رجل يستعدي  : رجل كان على الباب   

احلمـد هللا   ، أبـا جعفـر   : وقـال يل  ، ذلك الوقت ثالثة رجـال حيضـرون معـه خصـماءه          
هـذا رجـل يسـتعدي إلينـا يف هـذا      ، وجعلنا رمحة علـى خلقـه     ، الذي خصنا من نعمه   

                                                        

)١(
  .٣٠٧ -٣٠٦سرية اهلادي  

)٢(
  .٥٨٥املصابيح  

)٣(
 .كثري ): أ(يف  

)٤(
  .٦٢سرية اهلادي  
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مث ، الوقت لو كان واحدا من هؤآلء الظلمـة مـا دنـا إىل بابـه يف هـذا الوقـت مسـتعد         
 . من احتجب عن الضعيف يف وقت حاجة ملظةليس اإلمام منا: قال

uوروى السيد أبو طالب     
مسعـت علـي بـن    : قـال ، بإسناده عن بعضـهم    )١(

وهـو خيفـق رأسـه فقمنـا        ، كنا عنـده يومـا وقـد محـي النـهار وتعـاىل            : يقول، العباس
وخرجت حلاجيت وانصرفت سريعا وكان اجتيازي على      ، أدخل وأغفو غفوة  : فقال

: فقلـت لـه يف ذلـك   ، فـإذا أنـا بـه يف ذلـك املوضـع         ،  للنـاس  املوضع الذي جيلـس فيـه     
عسـى أن ينتـاب البـاب مظلـوم فيؤاخـذين اهللا          : وقلت، مل أجسر على أن أنام    : فقال

 . حبقه فوليت راجعا كما دخلت
وتقـوت شـوكته   ، وقد كان علي بن الفضل القرمطي لعنه اهللا ظهـر يف الـيمن            

عنـوان كتبـه إىل أسـعد ابـن أيب         أنـه كـان     : حـىت روي عـن بعضـهم      ، وأعلن بـالكفر  
علـي بـن الفضـل  إىل    ، ومزلزل اجلبـال ومرسـيها  ، من باسط األرض وداحيها : يعفر

 .عبده أسعد بن أيب يعفر
، وأمرهم بنكاح األمهات واألخوات وشرب اخلمر     ،  وتظاهر مبذهب اوس  

، يهموأمر من كان معه أن يسلموا األموال واحلرم وخيرجوا إليه من مجيع ما يف أيـد         
فكـان  ، وثبت هـو ومـن أقـام معـه علـى كفـرهم            ، فشد منهم مجاعة وحلقوا ببلدام    
فإذا كان ليلة اجلمعة مجع الرجال فأرسـلهم علـى     ، جيمع من عنده من النساء يف دار      

فتقع األم لالبن واألخت مـع األخ فيفجـروا ـن يف ليلتـهن فمـن امتنـع مـن            ، النساء
 . ذلك قتله وأباح حرمته

                                                        

)١(
   .١١٣اإلفادة  
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: وروي أنـه كـان يـؤذن املـؤذن يف عسـكره          . برب العاملني : سمىوروي أنه ت  
وتقـوت أمـورهم   ، وكـان ذلـك يف املـذخيرة   ، أشهد أن علـي بـن الفضـل رسـول اهللا         

فلمـا كـان كـذلك      ، وغلبـوا علـى صـنعآء     ، واستحكمت يف كثري من نـواحي الـيمن       
،  مجاعـة مـن قـواده وعسـكره فقصـدوا صـنعآء فحـاربوا الباطنيـة               uبعث اهلادي   

جوهم منها ودخلوها يوم اخلميس إلحدى عشـرة ليلـة باقيـة مـن رجـب سـنة              وأخر
مث بعث اهلادي ابنـه أبـا القاسـم    ، فأقاموا ا أياما وآمن أهلها ، سبع وتسعني ومآئتني  

فــدخل يــوم االثــنني لعشــر ليــال خلــت مــن ، عليهمــا الســالم إىل صــنعآء يف عســكر
 إىل مقـرا وأهلـان وحـراز    فأقـام بصـنعآء وبعـث    ، شعبان سنة سـبع وتسـعني ومـآئتني       

 .)١(وقتل من دعاة القرامطة مجاعة، وهوزن فدخلت مجيعا

uوروى السيد أبو طالب  
: بإسناده عن علي بن العبـاس رمحـه اهللا  قـال    )٢(

 بعيـد السـحر والشـموع بـني يديـه وقـد تـدرع        uدخلت على حيـىي بـن احلسـني      
فوجدته مفكـرا  ، وقد هجموا جبموعهم وقضهم وقضيضهم، وتسلح لقتال القرامطة 

لسـت  : فقـال ، يظفرك اهللا م أيها اإلمام ويكفـيكهم فطاملـا كفـى          : فقلت، ومطرقا

 -ولكـن بلغـين عـن فـالن    ، uأفكر فيهم فإين أود أن يل يوما كيوم زيد بن علـي      
ويفعـل  : فقـال بعـض مـن حضـر    ، كذا وكذا من املنكـر فغمـين   وذكر بعض الطالبية 

 .ة لذلك الشيخسؤ: فقال، أيضا كذا وكذا من املنكر
ــه   ــه كــان ل ــيت حضــرها    uوروي أن ــة ال ــف وســبعون وقع ــة ني ــع الباطني  م

بنفســه
uوروى الســيد أبــو طالــب ، )٣(

، أن القرامطــة ملــا غلبــوا علــى صــنعآء: )١(
                                                        

)١(
  .١٠٨واإلفادة  ، ٥٧١املصابيح  

)٢(
  .١١١اإلفادة  

)٣(
  .١/٣٠٣والشايف  ، ٥٧١واملصابيح  ، ١٠٩اإلفادة  
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ومسـع مـن   ، بعلي بن الفضل وادعى النبـوءة  : ورئيسهم رجل من جتار الكوفة يعرف     
واجتمـع إىل هـذا الرجـل    ، بأشـهد أن علـي بـن الفضـل رسـول اهللا        : عسكره التأذين 

فبلـغ ذلـك حيـىي    ، وهم بأن يقصد الكعبة وخيرا، عدد كثري من أهل اليمن وغريهم     
، قـد لزمنـا الفـرض يف قتـال هـذا الرجـل            : فجمـع أصـحابه وقـال     ، uبن احلسـني    

ــذروا بقلــة عــددهم وكثــرة عــدد أولئــك ، فجــنب أصــحابه عــن قتــاهلم  وكــان ، واعت
أتفـرون وأنـتم   : فقال  هلـم اهلـادي  ، نهم ألف رجل أصحابه يف ذلك الوقت املقاتلة م     

أنـتم ألـف وأنـا أقـوم مقـام ألـف وأكفـي         : فقـال ، إمنـا حنـن ألـف     : فقـالوا ؟ ألفا رجل 
مـا يف الرجالـة     : فقـال لـه أبـو العشـآئر مـن أصـحابه وكـان يقاتـل راجـال                 ، كفايتهم

، فانتخـب مـن اجلميـع ثـالث مآئـة رجـل      ، وال يف الفرسان أشجع منك ، أشجع مين 
 uفاستصـوب  ، فإنا ال نفي م إال هكـذا ، لحهم  بأسلحة الباقني حىت نبيتهم وس

u :& āχu�ÝÇΖفأوقعوا م ليال وهـم ينـادون بشـعاره          ، رأيه uŠs9 uρ ª!$#  tΒ ÿ… çνç�ÝÇΨtƒ 3 
āχÎ) ©!$# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“tã  ^] وقتل منـهم مقتلـة عظيمـة     ، فمنحوه أكتافهم ، .]٤٠:احلـج ،

 .وغنم منهم شيئا كثريا
مسعـت  .  يف وادي املغمـة  u ليلة تشبه ليلـة اهلريـر ألمـري املـؤمنني            u هول

حيكى أنه قتل فيهـا مآئـة قتيـل      ، tالفقيه الفاضل آء الدين علي بن أمحد األكوع         

 .)٢( ما يدنو من ذلكuوقتل ولده املرتضى ، من أعدآء اهللا بنفسه هو
 فقة السنةوينشر العدل يف العاملني على موا،   يقرر الدينu  وقام  

                                                                                                                                                   

)١(
  .١٠٨اإلفادة  

)٢(
  .١/٣٠٣الشايف  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 

7=L9?: 20ِ. دOَ9َ 5َري اRْ9َ(َ ز#$ ا FH TU?W( 1="  .ا/X ا "Z[R ـ  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ـ ا  c#5زd وا WJ0 وا "e/[RK  ر$H &آW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ٢٧ 

وبعـث عمالـه إىل     ، واستوىل على ذمـار وحيشـان     ، والشريعة احلنيفية ،  النبوية

وأنصارهم من صنعاء ، وطرد جند بين العباس من اجلفامت، ودوخ ملوك اليمن، عدن
فغـدروا بـه   ، ونزل إىل امة بعد أن حلف له رؤساؤها علـى طاعتـه  ، وخماليف اليمن 

مث قتــل منــهم مقتلــة ، ة يســرية يف مقاتلتــهموبقــي يف عــد، وقتلــوا طآئفــة مــن جنــده
ودان لـه كــثري مـن الـبالد علــى كثـرة املعـارض لــه مـن الرؤسـآء واألكــابر        ، عظيمـة 
ويعود مريضهم حـىت  ، ويداوي جرحاهم بيده،  ميرض أصحابهuوكان  . وقوم
وأمـات املـذاهب    ، قـد أحيـا السـنن الـداثرة       ، زكـي العمـل   ،  حممود األثر  uمضى  
 .اخلاسرة

 :u وفاته
 بصعدة يـوم األحـد لعشـر باقيـة مـن ذي احلجـة آخـر سـنة مثـاين                  uوتويف  

، ومضى عـن ثـالث ومخسـني سـنة        ، ودفن يوم األثنني قبل الزوال    ، وتسعني ومآئتني 
 .)١(إال أنه مضى وهو جالس مل تتغري جلسته، وقد كان اعتل علة شديدة

جد  ورمحـة اهللا عليـه يف عـدين املسـ      uودفن  . uذكره السيد أبو طالب     
 :وفيه يقول بعض الشعرآء، وقربه مشهور مزور، اجلامع بصعدة

ــا بآمــــــــــ  ــك مرموســــــــ  لوابــــــــ

 

 ــر ــربٍ عـــــ ــى قـــــ ــعدةج علـــــ   بصـــــ

ــيبلُ كمهتهع ــا ســـــ ــمـــــ ــث يامـــــ  لغ حيـــــ

 

ــدي  ــأن املقتـــــــــ ــم بـــــــــ  واعلـــــــــ

فاطمة ابنـت   : أمهم. وزينب، وفاطمة، وأمحد الناصر ، حممد املرتضى : uأوالده   
صنعانية: أمه. واحلسن. احلسن بن القاسم بن إبراهيم

)٢( . 

                                                        

)١(
  .١١٦ ، ١١٥واإلفادة ص ، ٥٨٢املصابيح ص 

)٢(
  .١٠٧اإلفادة ص 
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 :u ذكر نكت من كالمه
وفــرع الــورع ، وفــرع اخلشــية هللا الــورع، أصــل اخلشــية هللا العلــم: uقــال 

وآفة  الورع جتويز املرء لنفسه الصـغرية مـن        ، ونظام الدين حماسبة املرء نفسه    ، الدين
د ومن مل جيد فكـره مل جيـ       ، وأصل التمييز هو الفكر   ، وأصل التدبري هو التمييز   ، فعله
والتجربـة  ، والعقـل كمـال اإلنسـان   ، ومن مل جيـد متييـزه مل يسـتحكم تـدبريه         ، متييزه

وشـكر املنـة   ، ومن مل ينتفع بتجربته مل ينتفـع مبـا ركـب فيـه مـن عقلـه            ، لقاح العقل 
ومــن أغفـل شــكر  ، والنعمــة ال تـتم ملــن رزقهـا إال بشــكر موليهـا   ، زيـادة يف النعمـة  

 ومـن أراد أن ال تفارقـه نعـم اهللا فـال يفـارق      ،اإلحسان فقد استدعى لنفسه احلرمان   
ومن علم مـا هللا  ، وآفته العجلة إال عند بيان الفرصة   ، وحصن الرأي التأين  ، شكر اهللا 

مث ليعلم أن ، ومن أراد أن ينظر ماله عند اهللا فلينظر ما هللا عنده ، عنده مل يكد يهلك   

  &:قـال اهللا تعـاىل    ، له عند اهللا مثل ما هللا عنـده        tΒ u!% ỳ ÏπuΖ |¡ptø: $$Î/ … ã&s# sù ç�ô³tã $ yγ Ï9$ sW øΒ r& ( 
ومـن فكـر    ، وحيـاة القلـب أصـل البيـان      ، وجودة اللسان زين اإلنسان   ، ]١٦٠:األنعام[^

وصاحب السـخاء  ، وصاحب الدين مرهوب، يف عواقب فعله جنا من موبقات عمله   

ومـن كفـى النـاس    ، وذو النصـفة مـثين عليـه     ، وصاحب العلم مرغـوب إليـه     ، حمبوب
، ومن خضع وتـذلل هللا فقـد لـبس ثـوب اإلميـان        ، مؤونة نفسه كفاه اهللا مؤونة غريه     

 uρ!¬ &:فاهللا سبحانه يقـول ، ومن لبس ثوب اإلميان فقد تتوج بتاج العزة من الرمحن       

äο̈“Ïè ø9$# Ï&Î!θß™t� Ï9uρ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9 uρ ^] نزاهــة الــنفس فقــد أعطــي  )١(ومــن رزق، ]٨:املنـافقون

ومـن  ،  ومن وفق للصرب عند البالء فقد خفت عليه احملنة العظمـى     ،عوضا من العبادة  
والعلم واحلكمـة ال  ، فليعمل هللا باإلخالص والتحقيق، أراد من اهللا التسديد والتوفيق  

                                                        

)١(
 .فمن رزقه اهللا ): أ(يف  
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، ومن وفق أمن من الزلل، واجلهل واحلرية ال يقيمان مع الطاعة   ، ينموان مع املعصية  
ومن قوي نـاظر قلبـه مل يضـره      ، ملومل يبلغ غاية من األ    ، ومن خذل مل يتم له عمل     

pκ$  &:قـال اهللا تعـاىل    ، ضعف بصـره   ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{$#  Å3≈s9 uρ ‘yϑ ÷ès? Ü>θè=à) ø9 $#  ÉL©9 $# 

’Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 ومن نظر إىل نفسه بغـري مـا هـو فيـه فقـد أمكـن النـاس مـن              ، ]٤٦:احلج[^ #$

ودواء اخلوف من عذاب ، علمودوآء اجلهل الت  ، ودوآء العي قلة الكالم   ، الطعن عليه 
ومن رغب يف اهللا ، اهللا العمل بطاعة اهللا والترك ملعاصيه وحسن األوبة إليه عز وجل        

ومن مل يهتد إىل أفضل العبادة وأسـناها فليقصـد    ، اتصل به وانقطع على احلقيقة إليه     
وذبالتـه  ، زينتـه الـورع  ؛ والعلم مصباح يف صـدور العلمـآء    ، ملخالفة النفس يف هواها   

والورع واملكالبة ، وال يصلح الورع إال ملن صلح له الزهد يف الدنيا       ، لزهد يف الدنيا  ا
ومـن اشـتدت   ، كما ال جيتمع يف إنآء واحد النار واملـآء        ، على الدنيا ال جيتمعان أبدا    

وكـان عنـد   ، وتقحـم بالشـك يف املهلكـات   ، رغبته يف الدنيا طلب لنفسه التأويالت 
 الدنيا الراغب فيها كاحلسود ال يسـتريح قلبـه مـن          وصاحب، اهللا من أهل اخلطيئات   

واحللـم مـع   ، ولو أعطـي منـها كـل العطـاء       ، وال خيلو فكره من اهلم أصال     ، الغم أبدا 
وعروق احلكمة اليت تضرب يف الصدور هـي طاعـة   ، وال حلم ملن ال صرب له     ، الصرب
احلكمـة  و، ومـن عـدم احلكمـة عـدم النعمـة     ، وال تثبت احلكمـة إال مـع الطاعـة    ، اهللا

، وفروعـه النصـفة   ، وأصـل الـرب اللطـف     ، ومثرـا البالغـة   ، كالشجرة عروقها الطاعـة   
وفرعـه العجـب    ، وأصل احلمق قلة العقـل    ، وفرعه اجلفاء ، وأصل العقوق قلة النصفة   

 .بالنفس
، فاستعدوا أيها الغافلون ملناقشـة العـدل اجلبـار   :  يف بعض مواعظهuوقال  

وتتضـح فيـه أخبـار    ، تظهر فيه أسرار قلـوب العـاملني   يف يوم   ، وحماسبة الواحد القهار  
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فيفـوز  ، وحيكم فيـه بـاحلق أحكـم احلـاكمني    ، وتبطل فيه تأويالت املتأولني ، املعتدين
، ويبطـل كـذب الكــاذبني  ، ويتجلـى احلــق للنـاظرين  ، ويعطـب املبطلـون  ، الصـادقون 

م عنـد  وتبني ما يف ضـمآئرهم آالت جـوارحه       ، وتشهد املآلئكة عليهم باحلق اليقني    
وما هم مـن قبـل     ، وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم عليهم بفضآئحهم     ، ختم أفواههم 

ويف ذلـك مـا يقـول       ، واجلهـاد يف سـبيل اهللا     ، واإلعراض عن فرض رم   ، دين نبيهم 

tΠ& : حـني يقـول   ، فيما نزل بواضح النور والفرقان    ، الرمحن öθu‹ ø9$# ÞΟÏFøƒ wΥ #’n?tã öΝ Îγ Ïδ≡uθøù r& 

!$ uΖßϑ Ïk=s3 è? uρ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& ß‰pκô¶s? uρ Ν ßγ è=ã_ö‘r& $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθç6Å¡õ3 tƒ ^]ــدنيا ، ]٦٥:يــــس ــاء الــ ــا أبنــ ، يــ

وترك طريـق رشـده   ، التقم كل واحد منكم خلفا من ضروع دنياه  ، وإخوان الشقاء 

وأعرض عن طريق، وهداه
āξx. š’ôθy™ tβθ & النصيب من آخرته وتقواه )١( ßϑ n=÷ès? ∩⊂∪ 

§Ν èO āξx. t∃ôθ y™ tβθßϑ n=÷ès? ∩⊆∪ āξx. öθs9 tβθßϑ n=÷ès? zΝ ù=Ïæ ÈÉ) u‹ ø9 $# ∩∈∪ āχãρ u�tIs9 zΟŠ Åspg ø: $# ∩∉∪ ¢ΟèO 

$ pκ̈Ξ ãρu�tIs9 š÷tã ÈÉ) u‹ ø9 $# ∩∠∪ ¢ΟèO £ è=t↔ ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθtƒ Ç tã ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 : uوقـال   . ]٨-٣:التكاثر[^  #$

x‹≈yδ Ö�ƒÉ‹tΡ z# &ويـا أتبـاع اهلـوى     ، ويـا أالف الشـقاء    ، يا عبيد الدنيا   ÏiΒ Í‘ä‹‘Ζ9$# #’ n<ρ W{$# 

∩∈∉∪ ÏMsùÎ— r& èπsùÎ— Fψ$# ∩∈∠∪ }§øŠ s9 $yγ s9  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# îπxÿ Ï©% x. ^]وأنـتم سـاهون   ، ]٥٨-٥٦:النجم ،

ولغايـة ال   ، الغـرور تقلبـون    )٢(ويف ميدان ، ولطول األمان تركضون  ، تلعبون، الهون
جل دون ما أنـتم فيـه مـن    حال واهللا األ، وفيما يتم عنه تنافسون  ، تبلغوا تستبقون 

، وغررمتوهــا بكــاذب تــأويلكم، أفنيــتم أعمــاركم يف هــالك أنفســكم، طــول األمــل
ــاويلكم  ــدو فضــآئحكم  ،  وخــدعتموها بزخــاريف أق ــوم تب ــة  ، فخــزيكم ي ــا مشات وي

                                                        

)١(
 .طلب ): أ(يف  

)٢(
 .ميادين ): أ(يف  
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 &،أعدآئكم عند جمازاتكم بسـيئ أفعـالكم       tΒ u!% ỳ ÏπoΨ|¡ysø9$$ Î/ … ã&s# sù ×�ö�yz $pκ ÷] ÏiΒ Ν èδuρ  ÏiΒ 

8ít“sù >‹Í× tΒ öθ tƒ tβθãΖ ÏΒ#u ∩∇∪  tΒ uρ u!% ỳ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9$$ Î/ ôM¬7 ä3 sù öΝ ßγ èδθ ã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ö≅yδ šχ÷ρt“ øgéB 

āωÎ) $tΒ óΟçFΖ ä. tβθ è=yϑ ÷è s? ^]٩٠-٨٩:النمل[. 

يـا عبيـد الـدنيا وعبيـد مـا يفـىن أحـيط بكـم وأنـتم ال            : uومن ذلـك قولـه      
ونـزل بسـاحتكم    ،  وأنتم ال تعلمون   وزلزل بكم ، وذهبتم وأنتم ال تفقهون   ، تعقلون

وعــن التوبــة ، ويف مجيــع الــذنوب علــى أنفســكم معترفــون، وأنــتم ســاهون غــافلون

ــائمون ــة نـ ــرعون ، واألوبـ ــكم تسـ ــة أنفسـ Α¤ &، ويف هلكـ uθtG sù öΝ åκ÷] tã 4 ®Lym &Ïm ∩⊇∠⊆∪ 

÷Λ èε÷�ÅÇ÷0 r& uρ t∃öθ|¡sù tβρç�ÅÇö7 ãƒ ∩⊇∠∈∪ $ uΖÎ/#x‹yè Î7 sù r& tβθ è=Éf÷ètG ó¡o„ ∩⊇∠∉∪ #sŒ Î*sù tΑ t“ tΡ öΝ Íκ ÉJym$ |¡Î0 u!$ |¡sù 

ßy$ t7 |¹ tÍ‘x‹Ζßϑ ø9 كيـف بكـم إذا     ، يا أبناء الدنيا ويا عبيـد املـىن       . ]١٧٧-١٧٤:الصافات[^ #$

وعظمـت أوزاركـم عنـد      ، وخفت موازينكم يف كـل األسـباب      ، دعيتم إىل احلساب  
ل وحــرمتم بــاجترامكم جزيــ، فحللــتم باكتســابكم يف أشــد العــذاب، رب األربــاب

وأطعمـتم الزقـوم فصـدع    ، كيف بكـم إذا جـرعتم احلمـيم فقطـع أمعـآءكم      ، الثواب
فتكوى ـا جبـاهكم   ،  كيف بكم إذا أمحي على ما جتمعون وتكرتون به ، أكبادكم

 .وجنوبكم وظهوركم هذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرتون 
، نتم يف احلمـيم إذا سـج ، وأالفها وعبيدها، كيف بكم  يا أبناء الدنيا وخدمها    

وتسـترمحون  ، وتتوبون فال تقبلون، تستغيثون فال تغاثون، وخلفتم يف العذاب األليم  

’ &، وتطلبـون فـال تطلبـون     ، وتستقيلون فال تقـالون   ، فال ترمحون  Îû zΝ ¨Ψyγ y_ tβρà$ Î#≈yz 

∩⊇⊃⊂∪ ßxxÿ ù=s? ãΝ ßγ yδθã_ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ èδuρ $pκ�Ïù šχθßsÎ=≈x. ∩⊇⊃⊆∪ öΝ s9r& ô ä3 s? ÉL≈ tƒ#u 4’n?÷G è? ö/ ä3 ø‹ n=tæ 
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ΟçFΖä3 sù $pκ Í5 šχθç/Éj‹s3 è? ^]١٠٥-١٠٣:املؤمنـــــون[،& $yϑ ‾=ä. ôMpg ¾ÖmΩ Ν èδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγ≈ uΖø9 £‰t/ #�Šθ è=ã_ 

$ yδu�ö�xî (#θè%ρä‹u‹ Ï9 z>#x‹yè ø9$# 3 āχÎ) ©!$# tβ%x. #¹“ƒÍ• tã $VϑŠÅ3 ym ^]ـــــاء ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ �t“ & ]٥٦:النسـ s?uρ 

tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9$# 7‹Í≥tΒ öθtƒ tÏΡ§� s) •Β ’Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# ∩⊆∪ Οßγ è=‹ Î/#t� y™  ÏiΒ 5β#t� ÏÜ s% 4 ý øó s?uρ ãΝ ßγ yδθã_ãρ 

â‘$̈Ψ9$# ∩∈⊃∪ y“Ì“ ôfu‹ Ï9 ª!$# ¨≅ ä. <§øÿ tΡ $ ¨Β ôMt6|¡x. 4 ¨βÎ) ©!$# ßìƒÌ� y™ É>$|¡Åsø9  .]٥١-٤٩:ابراهيم[^ #$

كيف ، كيف بكم إذا وقعت احلسرة والندامة    ، وحلفآء الشقآء ، يا أبنآء الدنيا  

كيف بكم إذا كنتم فيها أنتم والغـاوون     ، إذا حشرمت إىل عذاب اهللا يوم القيامة      بكم  

إىل ربــك يومئــذ ، كيــف بكــم إذا التفــت الســاق بالســاق ، وجنــود إبلــيس أمجعــون
وسـكنتم مسـاكن   ، كيف بكـم إذا خليـتم عـن األزواج واألمـوال واألوالد         ، املساق
وصـرمت  ، ا غـركم مـن احليـاة الـدنيا    وفارقتم مـ ، وصرمت إىل حمل الفناء والبالء  ، املوتى

وعـن التقصـري   ، وباالشتغال عن اهللا معـذبني  ، وباملظامل مأخوذين ، بالتبعات مطلوبني 

Š– &، )١(مســائلني نــادمني ســادمني بــاكني معــولني uθtƒ ãΠ Ì� ôfßϑ ø9$# öθ s9 “Ï‰tFøÿ tƒ ô ÏΒ É>#x‹tã 

¥‹Í× ÏΒ öθtƒ ÏµŠ Ï⊥t6Î/ ∩⊇⊇∪ Ïµ ÏGt6Ås≈|¹uρ ÏµŠ Åzr& uρ ∩⊇⊄∪ Ïµ ÏGn=Š ÅÁsù uρ ÉL ©9$# ÏµƒÈθø↔ è? ∩⊇⊂∪  tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$Yè‹ ÏΗsd §Ν èO ÏµŠ ÉfΖãƒ ∩⊇⊆∪ Hξx. ( $pκ ¨ΞÎ) 4‘sàs9 ∩⊇∈∪ Zπtã#̈“tΡ 3“uθ¤±=Ïj9 ∩⊇∉∪ (#θ ããô‰s? ô tΒ t� t/÷Š r& 4’ ‾<uθ s?uρ 

∩⊇∠∪ yìuΗsduρ # tç ÷ρr'sù ^]ــى    . ]١٨-١١:املعــارج ــابرين عل ــدنيا احملــافظني عليهــا املث ــا رعــاع ال ي

ــها ــانتكم ، حفظتموهــا فضــيعتكم ، خدمت ، وآثرمتوهــا فرفضــتكم ، وأكرمتموهــا فأه
ــدتكم   ــها فأبعـ ــربتم منـ ــأخربتكم ، وتقـ ــا فـ ــتكم ، وعمرمتوهـ ــتحليتموها فقتلـ ، واسـ

، ويـا أعـدآء اآلخـرة     ، وعمـار الـدنيا الفانيـة     ، يا أبنـآء الـدنيا    . وأحببتموها فأبغضتكم 
أهونـوا  يـا مسـاكني مبـا     ، خلطـري البـاقي  اشتريتم اليسري الفاين بالكثري ا    ، والدار الباقية 

                                                        

)١(
 .ناكسني مغلولني ): أ(يف  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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فـال  ، وأعظموا خطرا ما خلفـتم وتـركتم    ، وأكرموا يا أهل الشقآء مبا بعتم     ، اشتريتم
 .يبعد اهللا إال من أطاع الشيطان وعصى الرمحن

 .وفيه كفاية، وإمنا حكينا اليسري،  يف هذا املعىن كثري جم غزيرuوكالمه 
* * * 

 

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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u  اإلمام الناصر للحق
 )١(

  
أبو حممد احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر األشـرف بـن علـي              : هو

 .بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم
يستشـفى بـيمن    ، وآبـآء أخيـار أفاضـل أبـرار       ، أحساب وافرة  ووجوه ناضـرة     

وقـد  !! ومل ال، ويستدفع ـم طـوارق الليـايل واأليـام     ، بركتهم من عوارض األسقام   
فــإذا كــان هــذا يف الصــاحلني  )٢ ())عنــد ذكــر الصــاحلني تــرتل الربكــة((: #قــال 

 :وهللا القآئل، وماء احلياة من عترة النيب األواه، عموما فكيف بسفن النجاة
ــاةَ ــاِحنرجــــــوا النجــــ ــع النجــــ   مــــ

 

ــدهم   ــم وجبــــــــــ ــوم ــــــــــ  قــــــــــ

ــاحِ  كمهتهع ــع كاملبـــــــــ ــإذا املمنـــــــــ  فـــــــــ

 

 وصـــــــلوا الســـــــيوف خبطـــــــوهم   

 
 علــــــــى الفـــــــــالحِ أوالد حــــــــي  

 

ــدهم   ــادم جــــــــ ــل خــــــــ  جربيــــــــ

ولـد باملدينـة علـى سـاكنها أفضـل         ، حبيب أم ولد جملوبة من خراسـان      : u وأمه 
 .)٣(الصالة والسالم
uقــال الســيد أبــو طالــب ، u صــفته

،  طويــل القامــةuكــان : )٤(
به طرش من ضربة أصابت أذنه حبادثة اتفقت عليـه بنيسـابور أو   ، يضرب إىل األدمة 

                                                        

ومجهـرة أنسـاب   ، ))ـهـ ٣٠٢حوادث سنة ((وتاريخ الطربي ، ١٨٤والتحف شرح الزلف ، ١١٧ اإلفادة   )١(
، ١٥والفلـك الـدوار    ، ٢/٢٠٠واألعـالم   ، ٦/١٤٤والكامل البن األثري    ، ١/٣٠٨والشايف  ، ٤٥العرب  

، ٤/٢٥دون وتـاريخ ابـن خلـ    ، ٦-١وشـهداء الفضـيلة     ، ٥/١٧٩وأعيان الشيعة   ، ٣٤٠وعمدة الطالب   
 .٢٣وتاريخ اليمن للواسعي ، ٣٣٧وتأسيس الشيعة ، ٤/٣٧٣ومروج الذهب ، ٢٤٦الدور الفاخر 

)٢(
 )) .وتترك الرمحة: (( بلفظ٧٠/ ٢كشف اخلفاء  

)٣(
  .١١٧اإلفادة  

)٤(
  .١١٧اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 

7=L9?: 20ِ. دOَ9َ 5َري اRْ9َ(َ ز#$ ا FH TU?W( 1="  .ا/X ا "Z[R ـ  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ـ ا  c#5زd وا WJ0 وا "e/[RK  ر$H &آW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ٢ 

ــة بناحيــة جرجــ ــام  : فقيــل، )١(ان  فقــد اختلفــت الرواي ــه خــرج إىل نيســابور يف أي إن
املعـروف مبحمـد بـن عبــداهللا  السجسـتاين طامعـا يف أن يــتمكن ـا مـن الــدعاء إىل        

 .فتوفر عليه اخلجستاين وأكرمه، نفسه
وذكـر بعـض مـن     .وأجابه مع كثري من قواده وغريهم     ، وشرع يف الدعوة سرا   

ة جرجان ملا وردها اخلجسـتاين واحنـاز عنـها احلسـن          صنف أخباره أن ذلك يف ناحي     
، فسعى به بعض من كان وقف علـى أمـره      ،  إىل اإلقامة هناك   uأحوج  ، ابن زيد 

فأصـابه منـه   ؛ ووقـع سـوط يف أذنيـه   ، فأخذه واعتقله وضربه بالسـياط ضـربا عظيمـا      
ويعرفـه أسـامي أصـحابه فثبـت     ، واستقصى عليه يف أن يعترف مبـا كـان منـه      ، طرش
والـتمس منـه   ، إن حممـد بـن زيـد كاتبـه يف معنـاه      : وقيـل .مث أفرج عنه  ، إلنكارعلى ا 

إنه ختلص خبروج اخلجستاين من جرجان وهذا  : وقيل. ختلية سبيله فعاد إىل جرجان    
وكان اخلجسـتاين حـني ضـربه    ، قول من ذكر أن النكبة اتفقت عليه بناحية جرجان    

علـم أنـه يشـتد عليـه مقاربـة       ألنـه   ؛ وفيـه زقـاق فيهـا مخـر       ، حبسه يف بيـت الشـراب     
: فقيـل لـه  ، قويت برآئحـة تلـك اخلمـور    :  يقول uوكان الناصر   ، موضع فيه مخر  

كنـت أنتفـع بـذلك    : فقـال ؟ أيها اإلمام لو أكرهت على شرا ما الذي كنت تصنع 
 . )٢(وهذا من مليح نوادره ومزاحه الذي ال جياوز احلق! ويكون الوزر على املكره

 :u أحوالهذكر طرف من مناقبه و
قـد تسـنم ذروة   ، فـائزا مبحاسـن اخلـالل   ،  جامعـا خلصـال الكمـال   u كان  

 #وفيـه ورد األثـر عـن الـنيب     ، وخيم يف عوايل رتب اـد السـنية  ، الشرف العلية 
 ملا سـأله أنـس عـن عالمـات السـاعة      #رواه بعض علمآئنا رمحهم اهللا  تعاىل أنه    

                                                        

)١(
  .١٤٧اإلفادة  

)٢(
  .١١٨اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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 أخي مع قـوم شـعورهم كشـعور        من عالماا خروج الشيخ األصم من ولد      ((: قال
 . وصفة أصحابهu وهذه كانت صفته ))النسآء بأيديهم املزاريق

خيرج من حنو الديلم  من  :  يف خطبته أنه قال    uوفيه ورد عن أمري املؤمنني      
يعـين احلسـن   ،  األكرب#جبال طربستان فىت صبيح الوجه يسمى باسم فرخ النيب          

 . )١(بن علي عليهما السالم
فسـألت  ، ا أغرق اهللا  تعاىل األرض مل يصـب جبـال الـديلم الغـرق     ويف اخلرب مل  

إنـه خيـرج فيهـا رجـل مـن ولـد الـنيب        : فقـال ؟ املآلئكة عليهم السالم را عـن ذلـك       
 .األمي

، سلفه األكرمني سالم اهللا  عليهم أمجعـني        )٢( قد نشأ على طريقة    u وكان
 كل واحد منها سابقا ال وبرز يف فنون العلم حىت كان يف     ، جامعا بني العلم والعمل   

 .وفاضال ال يبارى، جيارى
u وكــان لــه :  )٣( الســيد أبــو طالــبuــس للنظــر ــس إلمــآلء ،  جمل وجمل

فـإذا ركـب   ، ويضرب بالصـوجلان للرياضـة  ، وكان يركب إىل طرف البلد ، احلديث
فـإذا فـرغ مـن ذلـك      ، اجتمع فقهاء البلد وأهل العلم كلهم إىل املصلى وجلسوا فيـه          

وكـان حيضـر جنـآئز األشـراف وكبــار     ، وجلـس وأملـى احلـديث    uعـدل إلـيهم   
 .الفقهآء بنفسه

فلمـا مسـع البكـاء مـن داره     ،  حضـر ملعـزى بعـض األشـراف    uوحكي أنـه   
، هذا امليت الذي يبكى عليه مات حتف أنفه على فراشه وبـني أهلـه وعشـريته       : قال

                                                        

)١(
  .٦٠٥انظر املصابيح  

)٢(
 .عليه على ما نشأ ): أ(يف  

)٣(
  .١٢٥اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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وفـرق بـني   ، وإمنا األسف على أولئك النفوس الطاهرة اليت قتلـت حتـت أدمي السـمآء    
وخطـب يف   . ويف القيود والكبول  ، األجساد والرؤوس وعلى الذين قتلوا يف احلبوس      

.  يف النفس حـزازات مل يشـفها قتلـى بـورود         ـ آه ـآه: وقال، هذا املعىن خطبة حسنة   
 . )١(اخلراسانية الذين قتلوا  يف ذلك املكان حني هزمهم: يعين

ممـا  ، سـه ويعلـق مجيـع مـا يسـمعه      وكان القاضي أبو عبداهللا  الوليدي يلزم جمل       
 .يتصل بالعلم واألدب ويتعلق بضرب من الفآئدة فجمع كتابا مساه ألفاظ الناصر

وكتـاب يف   ، كتـاب البسـاط   : منها،  تصانيف مفيدة يف أنواع العلم     u وله
 كتـاب احلجـج الواضـحة بالـدآلئل     ولـه ، التفسري احـتج فيـه بـألف بيـت مـن الشـعر          

، وفيه دآلئل حسنة على إمامة أمري املـؤمنني ، يقة الزيديةالراجحة يف اإلمامة على طر    
وعـدة   ،  كتاب األمايل يف األخبار ضمنه من فضآئل العترة علـيهم السـالم كـثريا     وله

 .كتبه أربعة عشر كتابا وكل ذلك معروف مشهور
ويف فقهه كتاب احلاصر لفقه الناصر للسـيد املؤيـد بـاهللا        ،  فقه واسع  u وله

وكتاب املوجز للشيخ أيب   ، uوكتاب الناظم للسيد أيب طالب      ، قدس اهللا  روحه   
وكتاب اإلبانة يف فقهه مشروح بأربعة كتـب جملـدة كبـار      ، القاسم البسيت رمحه اهللا   

ومجيع أهل اجليل من الزيديـة  ، tللشيخ العامل أيب جعفر حممد بن يعقوب اهلومسي        
 . يف الفروعuكلهم على مذهبه 

، من أصول الدين وفروعه ومعقوله ومسموعه جامعا لفنون العلم uوكان 
 .ضاربا يف علم األدب بأقوى سبب، عارفا باألخبار، رواية لآلثار

                                                        

)١(
  .١٢٦اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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التـوراة  : منـها ،  قد قرأ من كتب اهللا  عز وجل سـتة عشـر كتابـا            u وكان
 .وباقيها من الصحف، واإلجنيل والزبور والفرقان

فمـا  ، ابـا حفظت من كتب اهللا  عز وجـل ثالثـة عشـر كت      :  يقول u وكان
الفرقـان ملـا فيـه مـن التسـلية لنبيئنـا حممـد        : أحـدمها ، انتفعت منها كانتفاعي بكتابني  

 مبا كابده السلف الصاحلون من األنبيآء املتقدمني والرسل الطـاهرين صـلوات             #
ملا فيه أن الشيخ األصم خيرج ؛ uكتاب دانيال النيب   : والثاين، اهللا  عليهم أمجعني   

ويكابـد مـن أصـحابه وأعدآئـه مجيعـا مـا ال يقـادر قـدره              ، مـان ديل: يف بلد يقال هلـا    
حيـث  ،  العظـيم وفضـله اجلسـيم     uوهذا يشهد بشـرفه     .  )١(ولكن عاقبته حممودة  

 uوحيق لـه  ، ذكره اهللا  تعاىل يف كتاب دانيال صلى اهللا  عليه وعلى سآئر أنبيائه          
ا شهرته تغـين  فإنه انتشر على يديه من اإلسالم يف تلك اجلهات م  ، أن يكون كذلك  

ألـف ألـف   : وقيـل ، إن الـذي أسـلم علـى يديـه مائتـا ألـف         )٢ (:وقـد قيـل   ، عن ذكره 

أنه أسلم على يديه يف يوم واحد أربعـة         :  )٣(وروى الشيخ أبو القاسم البسيت    . نسمة
، )) من أسلم على يديه رجل وجبت لـه اجلنـة       ((: #وقد قال   ، عشر ألف نسمة  

دي اهللا  على يديك رجـال خـري لـك ممـا      يا علي لئن يه ((: u لعلي   #وقال    
وطمسـت رسـوم    ، فاستقر اإلسـالم بربكتـه يف تلـك الـديار         ، ))طلعت عليه الشمس  

بـل هـي باقيـة    ، وكان أكثر تلك النـواحي ال يعـرف فيهـا اسـم اهللا       ، الكفر والضالل 
 وملكها جستان متزوج جبدته فـرحض       uوأتاها  . على الشرك واجلاهلية اوسية   

وصـارت مسـتقرا   ، ولبست تلـك األراضـي ثيـاب اإلميـان        ، لك األدران اهللا  بربكته ت   
                                                        

)١(
  .٣٠٩الشايف  

 

)٢(
 .وقد نقل الرواي ): أ(يف  

)٣(
  .١٦٣: املراتب 
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وكـان  ذلـك حبميـد سـعيه وحسـن       ، للحق ومأوى لألئمة السـابقني علـيهم السـالم        
حــىت عظــم تــأثريه يف الــدعاء إىل اهللا  ،  فقــد كــان يف ايــة الرفــق واللـني uدعآئـه  
ه وقـد دخـل     أنـه قـال يف بعـض مقاماتـ    uوقد شهد لذلك ما رويناه عنـه    ، تعاىل

أيهــا النـاس إين دخلـت بــالد   : فقـال ، آمـل وازدحـم عليـه طبقــات الرعيـة يف جملسـه     
، وال يدينون دينـا ، الديلم وهم مشركون يعبدون الشجر واحلجر وال يعرفون خالقا   

، فلــم أزل أدعــوهم إىل اإلســالم وأتلطــف يف العطــف ــم حــىت دخلــوا فيــه أرســاال 
فهـدى اهللا  يب منـهم   ، وعرفـوا التوحيـد والعـدل   وظهـر هلـم احلـق     ، وأقبلوا إيل إقباال  

، فهم اآلن  يتكلمون يف التوحيد والعدل مستبصـرين  ، زهاء مآئيت ألف رجل وامرأة    
يـأمرون بـاملعروف وينـهون    ،  ويدعون إليهمـا حمتسـبني  ، ويناظرون عليهما جمتهدين 

 وفـيهم مـن  ، عن املنكر ويقيمون حدود الصلوات املكتوبات والفرآئض املفروضات     
وينصـبه علـى رأس   ، لو وجد ألف دينـار ملقـى علـى الطريـق مل يأخـذ ذلـك لنفسـه                

مث قاموا بنصريت وناصبوا آبآءهم وأبنآءهم وأكابرهم للحرب ، مرزاقه ينشده ويعرفه
ال يـويل أحـد منـهم مـن عـدوه وال      ، يف هواي واتبـاع أمـري يف نصـرة احلـق وأهلـه      

وإمنـا  ،  تر جمروحا يف قفاه وظهره   فلو لقيت منهم ألف جريح مل     ، يعرف غري اإلقدام  
، يرون الفرار مـن الزحـف إذا كـانوا معـي كفـرا        ، جراحام يف وجوههم وأقدامهم   

 .والقتل شهادة وغنما
فلـيس علـيكم دوين   ، وأنتم أيضا معاشر الرعيـة   :  يف آخر خطبته   u  مث قال 

وال  أحـد مـن      ، وال علـى رأسـي خلـق مـن الزبانيـة          ، وال على بـايب بـواب     ، حجاب
وال ، ال آنـس إال بأهـل العلـم مـنكم    ، كبريكم أخي وشـابكم ولـدي     ، وان الظلمة أع

فسلوين عن أمر دينكم ومـا يعنـيكم مـن العلـم وتفسـري      ، أستريح إال إىل مفاوضتكم  
فقـال أيب  ، وهـو الـذي قـرن بنـا وقرنـا بـه      ، فإنا حنن ترامجته وأوىل اخللـق بـه    ، القرآن
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كتم به لن تضلوا مـن بعـدي كتـاب     إين خملف فيكم ما إن متس((: #رسول اهللا  

وحسـيب اهللا  وحـده وعليـه       ، واهللا ويل توفيقكم لرشـدكم     )١ ())اهللا وعتريت أهل بييت   
 .توكلت وإليه أنيب
 أعزك اهللا  مـا أدعـو   -ولقد بلغك :  وقد كتب إىل بعضهم u ومن كالمه 

  إحيـآء ملـا أميـت مـن كتـاب اهللا        ،وأهدي إليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكـر        
منـها  ، بعد أن حمضت آي الترتيل عارفا ا    ، #ودفن من سنة رسول اهللا        ، تعاىل

آخـذا باللغـة    ، وقصـص وأمثـال   ، ووعـد ووعيـد   ، وحمكم ومتشابه ، تفصيل وتوصيل 
ــال    ــون الكم ــها يك ــيت مبعرفت ــة ال ــا  ، العربي ــن معاد ــتنبطا للســنة م ــتخرجا ، مس مس

 .معلنا ملا كتم من مستورها، امنريا ملا ادهلم من ظلمه، للمتكمنات من مكامنها
: فـروى مصـنف كتـاب املسـفر    ،   يف أرفع مرتلة من منازل احللـم  u وكان

حسينا: أنه نادى غالما له يسمى    
قـال  ، فلمـا أطـال عليـه   ، ثالث مـرات فلـم جيبـه    )٢(

ونظري ذلـك مـا روي عـن        . مسكني أضجرناه : uفقال  ، أي ال تعش  ، مزة: جميبا
فلما خـرج وجـده قاعـدا علـى      ، ما مرارا فلم جيبه    أنه دعا غال   uعلي بن احلسني    

فخــر ســاجدا هللا حيمــد اهللا  :قـال ، أمنتــك: مــا منعـك أن جتيــبين فقــال : فقــال، البـاب 
اذهـب فأنـت   : مث قـال .احلمد هللا  الذي أمن عباده من شـري        : وقال، تعاىل ويشكره 

 .حر لوجه اهللا
اعـة اهللا    خشـنا زاهـدا ورعـا عابـدا مقـبال بالليـل والنـهار علـى ط                 u وكان

ومـن  .  حىت توفاه اهللا  إىل رضـوانه وشـريف جنانـه          uوكان ذلك دأبه    ، وعبادته
 : قولهuشعره 

                                                        

)١(
 .سبق خترجيه  

)٢(
 .حسري ): أ(يف  
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ــ تفْلَّكَ   علـــــى بلواهــــــا ربا الصــــــهـــ

 

ــ  ــي مـــن خِ واهـ ــاري واهـــا ا لنفسـ  يـ

ــا  كمهتهع ــا هواهـــــــــ  وال أرى إعطاءهـــــــــ

 

ــ  ــروغَوســ ــق مــــ  مــ ــذْ احلــ  ااهب ِصــ

 
ــا  ــدنيا ويف أخراهـــــ ــذه الـــــ  يف هـــــ

 

ــ    ا ـــــــا علياهـــــــا أريـــــــد تبليغـــــ

)١(بكل ما أعلم يرضي اهللا 
 

ومهما رأيتموين ، ليس يل شرب أرض وال يكون إن شاء اهللا:  قالu أنه وروي
 .فاعلموا أين قد خنتكم فيما دعوتكم إليه، أقتين ذلك

 أن بعض عمالـه ممـن رضـيه مـن عمـال آل طـاهر محـل إليـه                u عنه   وروي
 فامتنع من أخذها وأمر بإخراجهـا مـن        ،ذكر أقاليم األموال املستخرجة من كل واد      

والناس بذلك راضـون فمـا عليـك يف       ، كان آل طاهر عدوال   : فقال له الرافع  ، البيت
أنـا ابـن رسـول اهللا     : فقـال ، ومبلغها يف غري هذه الرواية ستمآئة ألف درهم       ؟ أخذها
 . الابن طاهر#

 أمـركم  وكونوا قوامني بالقسط كما، أيها الناس اتقوا اهللا : u ومن كالمه 
،  يف اهللا حق جهاده- رمحكم اهللا-وأمروا باملعروف واوا عن املنكر وجاهدوا، اهللا

وحنـن  ، ودار بلغـة ، فإن هذه الدار دار قلعـة     ، وعادوا اآلباء واألبناء واإلخوان يف اهللا     
فتزودوا من العمل  ، وكأن قد بلغنا إليها ووردناها    ، سفر والدار اليت خلقنا هلا أمامنا     

ــإ  ــة خشــن الصــاحل ف ــق اجلن ــغ إليهــا ، ن طري ــهاد يبل إين ال أغــر نفســي وال  ، وباالجت
وال أشـك يف أن مـن أسـاء    ، وال أطمـع أن أنـال اجلنـة بغـري عمـل           ، أخدعها باألماين 

وأشـار إىل  ، وإنـا ولـد الرجـل الـذي دل علـى اهلـدى      ، وظلم منا ضوعف له العذاب 

                                                        

 . ١٢٧ ذكره السيد أبو طالب يف أماليه )١(
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 فـنحن أوىل اخللـق   ،وسن هذه السنن واألحكـام  ، وشرع هذه الشرآئع  ، أبواب اخلري 
 . باتباعه واقتفاء أثره واحتذاء أمثاله واالقتدآء به

  :u وقال
ــانِ  ــد الغيـــب رأي عيـ ــديق وعـ  وتصـ

 

ــاد بصـــــرييت      أرتـــــين أهـــــوال املعـــ

ــ   ــيب دائــــــم اخلفقــــــاِنمــــ  دين فقلــــ

 

 ــت ــبته فأيقنــ ــد كســ ــذي قــ   أين بالــ

 
ــانِ  ــآئز جبنــــ ــق أو فــــ ــن موبــــ  فمــــ

 

 وأن وعيـــــــدووعـــــــده اهللا حـــــــق  

ــانِ وأظ  ــدى ببيــ ــام اهلــ ــرت أحكــ  هــ

 

 ــت ــدل قـــآئال  فأعلنـ ــد والعـ   بالتوحيـ

وال يروعه ، حبيث ال وله اجلنود،  يف الشجاعة وثبات القلبu وكان  
خيوض الغمرات ويصرع الكماة وحيطم الوشيج، العسكر احملشود

ويثلم ،  )١(
ني وكان يرد بني الصف، وكم له من مقام هائل فاز فيه بالشرف الطائل، الصفائح

إين تارك فيكم الثقلني ((: #قال أيب رسول اهللا  : متقلدا مصحفه وسيفه ويقول
فهذا : مث يقول، ))ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب اهللا  وعتريت أهل بييت

ومن . وإال فهذا، فمن أجاب إىل هذا، #وأنا عترة رسول اهللا  ، كتاب اهللا
 :uشعره 

ــت ــانَنواســـ ــا كـــ ــوه مـــ ــ أبـــ  هن ســـ

 

 ــــــشــــــيخش رى مــــــهجتــهه   باجلنــــ

ــِظ واَأل الكفـــــــــارداِهـــــــــجي كمهتهع  هنـــــــ

 

ــزل ِع  ــومل يــــ ــاِبملْــــ ــ فَ الكتــــ  هنــــ

  

 باملشرفيات وباألسنه                         
 :u وقال

                                                        

)١(
 .شجر الرماح  
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ــه عــــــــ  ــت يف أعدائــــــ  ذريأبليــــــ

 

  ــه ــى اإللـــ ــيت أن ألقـــ ــافخشـــ   ومـــ

  ــن ــاء أجـــ ــوت النســـ ــبمـــ   يف القـــ

 ر

ــوت علـــى     الفـــراش ضـــىن أو أن أمـ

 ــنقص ــري  آيت ويــ ــدى عمــ ــن مــ   مــ

 

ــا  ــت أين ال أزاد مبـــــــــــ  وعلمـــــــــــ

  ــدي ــا لــــ ــدرنفســــ ة القــــ ــ   عظيمــــ

 

 فشــــــــريت للـــــــــرمحن حمتســـــــــبا  

 مثلـــــــــي إىل أمثاهلـــــــــا جيـــــــــري    

 

ــال    ــل عـــ ــات كـــ ــري إىل غايـــ  أجـــ

ــة الصـــــــدر   فيـــــــه الشـــــــفاء لغلـــــ

 

ــه ومــــــا      ألنــــــال رضــــــوان اإللــــ

ــر    ــن األجــــــــ ــاقي مــــــــ  هللا بالبــــــــ

 

ــهم   ــاعوا نفوســـــــ ــة بـــــــ  يف فتيـــــــ

ــر  ال  ــآء والضــــ ــن البأســــ ــوا مــــ  قــــ

 

 صـــربوا علـــى عفـــر اخلـــدود ومـــا     

 
 )١(مـــــن بطــــــن أم فراغـــــل غثــــــر  

 

ــي   ــر أعظمــــي ودمــ ــا رب فاحشــ  يــ

ــر   ــا نســـ ــب أو معـــ  أو قصـــــب ذئـــ

 

ــة  ــوف ثعلبــــــ  أو ثعلــــــــب أو جــــــ

 : متوجعا ملصآئب العترة عليهم السالمuوقال  
ــ ــمهــــــ ــه شــــــ ــربيحف لــــــ   وتــــــ

 

ــطفى   ــين املصـــــ ــوال بـــــ  ويب ألحـــــ

ــو كمهتهع ــاهلم مغبـــــــ ــبوحبـــــــ  ق ومصـــــــ

 

 ـــــعـــــاداهم اخللـــــق فـــــذوا نكهمس 

 ــه دم ــفوح لــــــ ــاس مســــــ   يف النــــــ

 

ــهم طـــــــاهر يف كـــــــل أرٍض    منـــــ

   وموثـــــــــق بالقيـــــــــد مـــــــــذبوح 

 

ــرة   ــبس ذو حســــ ــت يف احلــــ  وميــــ

ــروح   ــو جمـــــ ــه وهـــــ ــت منـــــ  أفلـــــ

 

 ك ــ ــ يوهالـــــــ ــهبدنـــــــ   يف أهلـــــــ

ــراجيح  ــر املـــــــ ــادة الطهـــــــ  الســـــــ

 

ــم    ــوى أـــ ــهم ســـ ــوا منـــ  مل ينقمـــ

ــبيح  ــديس وتســــــ  يف الليــــــــل تقــــــ

 

 دعــــــــــــوا إىل اهللا  فنجــــــــــــواهم  

 

                                                        

)١(
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 معظما قبل قيامه عند عيون العترة عليهم السالم وأفاضل العلمآء رضي             u وكان
فقـد كانـت عيـون العلمـاء مـن      ، اهللا  عنهم ملا يعرفونه من سعة علمه وغـزارة فهمـه          

 .أهل كل فن يفضله كل واحد منهم يف فنه
u السيد أبو طالب     قال

احلسن بن زيـد بـن   ورد طربستان أيام الداعي   :  )١(
حممـد بـن إمساعيـل بـن احلســن بـن زيـد بـن احلسـن بــن علـي بـن أيب طالـب علــيهم            

وأقام ، وويل أخوه حممد بن زيد رضي اهللا  عنهما     ، وبقي عنده إىل أن تويف    ، السالم
ومل يكن يتلبس هلمـا بعمـل وال يلـي      ، وكانا معظمني له عارفني بفضله وعلمه     ، معه

 .ا يفوضان إليه تفرقة مال العلوية فيهم فيفعل ذلكورمبا كان، من جهتهما شيئا
 uقال

وكان حممد بن زيد يتهمه بأنه منطو على طلب األمر والـدعاء  :  )٢(
إال أنه ال يعدل به عن طريقـة  ، مستشعرا للفزع منه ملعرفته بفضله وعلمه، إىل نفسه 

 .اإلكرام واالحتشام
جملـس الـداعي حممـد ابـن     كنـا يف  :  عن الشيخ أيب القاسم البلخـي قـال     وروينا
وكنا مجيعا ممن يـذب عـن الناصـر احلسـن       ، وأبو مسلم بن حبر حاضر    ، زيد جبرجان 

فـدخل والتفـت إىل أيب مسـلم وقـال     ، بن علي يف تكذيب من ينسب إليه طلبه األمر 
 :يا أبا مسلم من القآئل

)٣(علــى مثلــها والليــل تغشــى 
ــ  هغياهب 

 

ــوا   وفتيــــان صــــدق كاألســــنة عرســ

ــي كمهتهع ــولـــ ــيهم أن تـــ ــمِتس علـــ  ه عواقبـــ

 

ــ  ــيهم أن يـــــتم صـــ  ورهدألمـــــر علـــ

 

                                                        

)١(
  .١١٧اإلفادة  

)٢(
  .١١٩ -١١٨السيد أبو طالب يف اإلفادة ص 

)٣(
 )) .رمي((يف اإلفادة  
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ألنـه يسـتدل بـه علـى أنـه معتقـد       ؛ فعلم أبو مسلم أنه قد أخطأ يف إنشـاد ذلـك        : قال
، وعلمـت أنـا مثـل مـا علمـه فأطرقـت       ، فأطرق كاخلجـل  ، وإظهار الدعوة ، للخروج

الـداعي  فلمـا انصـرف التفـت    . ففطن الناصر خلطأه فخجل وأطرق سـاعة وانصـرف      
: فقـال ؟ ما الـذي أنشـده أبـو حممـد        ، يا أبا مسلم  : فقال، حممد بن زيد إىل أيب مسلم     
 : )١(أنشد أطال اهللا  بقاء الداعي

ــرام ر ــك جــر ــاا فخــاب رجآؤت أم  ه

 

 نـــــا ســـــاملني بـــــأنفسٍ  بإذا حنـــــن أُ 

ــا وحيآؤ  كمهتهع ــا مآؤهــ ؤوب وفيهــ ــ ــاتــ  هــ

 

ة أَ   ــ ــري الغنيمــــ ــنا خــــ ــانفأنفســــ  هــــ

 .)٢(إنه يتنسم رآئحة اخلالفة من جبينه، أو غري ذلك: مد بن زيدفقال الداعي حم  
من ذلك ما أخربين من أثـق       .  الشاهدة بفضله مجة كثرية    u وكانت مناقبه 

به من اإلخوان كثرهم اهللا  عز وعال وهو الفقيه الفاضل محـزة بـن حممـود اجلـيالين              
  uأنه : tشاه اجليلي أيده اهللا  يرويه عن الفقيه نظام الدين أيب الفضل بن فريوز       

ومل يكن ، وكان منفردا من األصحاب، قصد ذات يوم من األيام إىل بعض املساجد
 شـيئا   uفعمـده فلـم جيـد       ، فرآه بعض أعدآئـه فطمـع فيـه       ، معه شيء من السالح   

، فعمـد إىل صـخرة صـماء فسـخرها اهللا  لـه فقـبض منـها شـيئا         ، يدافع به عن نفسـه    
.  وأصـابعه يـزار ذلـك ويتـربك بـه     uر يـده  ورمى بـه يف وجـه عـدوه وبقيـت آثـا          

 .tوقد قصده يف صحبة من ذكره من العلماء ، وأخربين أنه شاهد ذلك
من أثـق بـه أيضـا وهـو الفقيـه الفاضـل احلسـن بـن علـي بـن احلسـن               وأخربين  

وكـان معـه كلـب    ، أن رجال كان حيتـرب يف الطرقـات  ، الديلمي البخاري رمحه اهللا 

                                                        

)١(
 )) .أنشد أيها الداعي: فقال أبو مسلم ((يف اإلفادة  

)٢(
  .١٢٠ -١١٩انظر اإلفادة  
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مـع فيـه أرسـله فيعمـد الكلـب إىل موضـع العـورة مـن         قد عوده أنه إذا شاهد من يط 
 ذات يـوم  uفأقبـل الناصـر   ، مث يأيت صاحبه وقد كفاه املؤنـة فيأخـذ مالـه    ، الرجل
 علـى  -فأرسل الرجـل كلبـه عليـه    ، وقعد على غيضه يأكل شيئا من الطعام  ، منفردا

ورمـى لـه   ،  قعـد بـالقرب منـه ومل يتعـرض لـه     uجاري العادة فلما وصل الناصر      
 اهللا  عـز وجـل أن يسـلط عليـه     uوأقبل الرجـل فـدعا الناصـر       ، يء من الطعام  بش

وانصرف الكلب مـع  ، فسلط عليه فقتله مبا جرت العادة بأن يقتل به الناس         ، الكلب

، وكان رمبـا حيضـر يف شـيء مـن احلـروب فيـؤثر يف أعدآئـه          . وأقام مدة  uالناصر
، تقـدم والكلـب خلفـه   ف، uوعمل رجل مأدبة للناصر ، حىت كان يف بعض األيام 

 نـبح الكلـب نباحـا عظيمـا خبـالف العـادة       uفلما استقر الطعام بني يدي الناصـر   
فأمرهم الناصر ، وكانوا قد طلعوا إىل املوضع بسلم    ، وهم بالطلوع فمنعوه من ذلك    

u     فطلـع ووقــف بـني يـدي الناصــر    ،  بـأن خيلـوا بـني الكلــب وبـني الطلـوعu 
وكــان الطعــام ،  فمــات مــن حينــهuصــر وأكــل شــيئا مــن الطعــام قبــل أكــل النا 

 . وأصحابهuمسموما فسلم الناصر 
 وقـف ذات يـوم بـالقرب مـن مـآء         uأن الناصـر    : وأخربين رمحه اهللا  أيضا    
ــات  ــه ضــفادع كــثرية وحي ــة  ، وفي ــها ضــفدع فقصــدا حي فــدخلت ، فخرجــت من

فدعا اهللا  عز وجل أن يسلط الضفدع ،  كاملستجرية بهuالضفدع خلف الناصر   
وحكـى يل  . فقتلتـها  )١ ()وعادت الضفدع على احلية  ، فاستجاب دعاءه (، حليةعلى ا 

وأظن أيضـا أن  : وقال، هذه احلكاية الفقيه الفاضل محزة بن حممود اجليالين أيده اهللا       
ــال يل   ــه احلســن رمحــه اهللا  ق ــك املوضــع أن   : الفقي ــك مســتمر إىل اآلن يف ذل إن ذل

                                                        

)١(
  .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف  
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 ذو فضـل كـثري وحـظ    uضي بأنه وهذه مناقب شريفة تق.الضفادع تقتل احليات 
 .وافر عند اهللا  جل وعال

وأبـو  .أم علي بنت عمـه    : أمه، أبو احلسن علي األديب الشاعر    : u أوالده
وكانـت نقـش هـذه جاريـة أهـدا      ، نقـش : وأبو احلسني أمحد أمهما، القاسم جعفر 

، ومباركـة ، وأم حممـد ، وأم احلسن وهي فاطمة، tامرأة جستان إىل الناصر للحق      
uذكره السيد أبو طالب . وميمونة، م إبراهيموأ

)١( . 
 وموضع حفرتـه  ، ومدة واليته ، ونبذ من سيرته  ، ذكر قيامه 

u 
 ، مع حممد بن زيد إىل أن قتل حممد بن زيد رمحه اهللا  جبرجانuكان 

وامتـد إىل الـري علـى      ، فازم يف مجلـة املنـهزمني     ، وقد كان حضر معه الوقعة    
 دار حممـد بـن احلسـن بـن حممـد بـن جعفـر احلسـيين           طريق الدامغان وحصـل ـا يف      

وكانت بينهما مودة من أيام حممد بن زيد رمحـه  ، واتصل جبستان ملك الديلم خربه  
ووعده بأنه يتـوب ويقلـع عـن املعاصـي وال         ، وكاتبه وسأله اخلروج إليه ليبايعه    ، اهللا

 أن ال يفـيء مبـا   وكاتبه بأنه ال يثق بوعده ولـيس يـأمن  ، فامتنع أوال ، خيالفه يف شيء  
ابنـه  : فخـرج إليـه ومعـه أوالده   ، فجعله على ثقة من ذلـك بأميـان بـذهلا لـه        ، يعد  به  

فأكرمـه  إال أنـه      ، وأبو القاسم وأبو احلسني   ، األكرب أبو احلسن علي األديب الشاعر     
وكـان  ، أخلف ما بذل لـه علـى لسـانه مـن تـرك املعاصـي وتقـدمي أمـره يف اخلـروج                   

فخرج إىل سهل الـديلم  ، مقامه إىل أن يأ له اخلروج من عنده       وطال  ، يدافعه ومينيه 
وابتدأ يعرض  ، مث خرج إىل جيالن   ، وعرض اإلسالم على من بقي منهم على الكفر       

اإلســالم علــى اجليــل الــذين هــم علــى جانــب الــديلم مــن طــرف الــوادي املعــروف   
                                                        

)١(
  .١٢٣اإلفادة  
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سـبع  وذلـك يف سـنة   ، فأسلموا كلهم علـى يديـه وطهـروا     ، وهم كفار ) بأسفنذروا(
وأقام على هذه اجلملة باجليل والـديلم  ، ومثانني بعد ظهور اهلادي باليمن لسبع سنني 

آل (وأزال الرســـوم اجلـــآئرة الـــيت وضـــعها ، يـــأمر بـــاملعروف وينـــهى عـــن املنكـــر
واستنقذهم ممـا كـانوا فيـه مـن الضـيم يف األنفـس واألوالد       ، على الديلم ) وهسوذان
فكانـت الـدآئرة علـى    ، رى مـع جسـتان  ووقعت له حروب مـرة بعـد أخـ       ، واألموال

وختلـص  ، وزال سلطان جستان عن سهل الديلم مجلة واحنسم طمعـه عنـها   ، جستان

املسلمون من قبيح ظلمه هلـم وحكمـه يف أهـاليهم وأوالدهـم واسـترقاقه هلـم بربكـة             
) آمل( وقد كان قبل مفارقته له أحوج إىل مساعدته على ورود باب         ، uدعوته  

وقد كان جستان أظهر أن األمر لـه وسـار حتـت رايتـه فزعـا مـن         ، حلرب اخلراسانية 
ويعلـم أنـه إن ظهـر عـاد     ،  يثق بوفآئهtومل يكن الناصر   ، اخلراسانية وقصدهم إياه  

،  وصـارت الغلبـة للخراسـانية   .ومل يثبت ثبات مثله، إىل عادته فلم يتشدد يف احلرب  
) وسـم (وكـان يقـيم تـارة     .  وجستان وعاد الناصـر إىل موضـعه       uوازم الناصر 

وأحـوج جسـتان آخـرا    ، فرياعي أمـر الـديلم  ) بكيالكجان(وتارة ، فرياعي أمر اجليل  
، ووىف بذلك وصار من أتباعـه ، وحلف له باألميان املغلظة أنه ال خيالفه، إىل أن بايعه 
 )١(واتصـل بأمحـد بـن إمساعيـل خـربه يف قوتـه      ، ه هنـاك أربـع عشـرة سـنة       وامتد مقام 
فوجـه إىل  ، وأنه يريد قصد طربستان  ، واجتماع اجليل والديلم على طاعته    ، وظهوره

وكتب إىل حممد بن علي املعروف بصعلوك بورود آمل من الري  ، آمل عساكر مجة  
وانضم إليهم من آهـل آمـل   ، فورد وبلغ عدد اجلماعة أكثر من ثالثني ألفا ، وحماربته

                                                        

)١(
 .وقته ): أ(يف  
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وحشومهم
)١(

وطغامهم
عدد كثري وكانوا يف كل يـوم يركبـون يف املراكـب علـى               )٢(

 . )٣(وكثري من قصاصهم يفتون بذلك، uويستنفرون إىل حربه ، طريقة الغزاة
رواه عن املعروف بـأيب  ، ]١٣٣[ من أماليه uوروينا عن السيد أيب طالب   
خلت على احلسنيد: بكر حممد بن موسى البخاري قال     

، بن علي اآلملي احملـدث  )٤(
،  يف بالد الديلم بعـد uوكان يف الوقت الذي كان الناصر للحق احلسن بن علي          

واحلسني بـن علـي هـذا يفـيت العـوام بأنـه يلـزمهم             ، وقد احتشد لفتح آمل وورودها    
وزعـم  ، ومعاونة اخلراسانية على قصده، ويستنفرهم حلربه، uقتال الناصر للحق    

، فوجدتـه مغتمـا  : قـال .جهاد ويأمرهم بالتجهيز وعقد املراكب كما تفعل الغزاةأنه  
: فـألقى إيل كتابـا ورد عليـه وقـال    ؟ مايل أراك مغتمـا حزينـا  ، أيها األستاذ: فقلت له 

 :وفيه، uفإذا هو كتاب الناصر للحق ، اقرأه
ومـن سـبيل اخللـف اتبـاع السـلف      ، حنـن وإيـاكم خلـف لسـلف       ،  يا أبا علـي   

ومن سلفكم الذين تقتدون م من الصحابة عبداهللا  بن عمر وحممـد      ، اء م واالقتد
  uوهؤآلء مل يقاتلوا معاوية مـع علـي بـن أيب طالـب     ، بن مسلمه وأسامة بن زيد   

فأنـت يـا أبـا    ،  تأوال منـهم أـم ال يقـاتلون أهـل الشـهادتني        uمع تفضيلهم عليا    

،  مرتلـة معاويـة علـى رأيـك    علي علـى سـبيلك أن تقتـدي ـم وال ختـالفهم وترتلـين              
فـال تقـاتلين كمـا مل يقاتـل       ، وترتل عدوي هذا ابن نـوح مرتلـة علـي بـن أيب طالـب              

فتكـف عـن قتـال أهـل      ، وختل بيين وبينه كمـا خلـى سـلفك بينـهما          ، سلفك معاوية 

                                                        

)١(
 .قاموس . أحشامه الذي يغضبون له من أهل وعبيد أو جرية  

)٢(
 .قاموس . أو غاد الناس : الطغام 

)٣(
  .١٢١ -١٢٠واإلفادة  ، ٦٠٤ -٦٠٣انظر املصابيح  

)٤(
 ...حممد بن عيسى احلسن بن علي شرف الدين ): أ(يف  
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وال سـيما  ، وجتنب خمالفة أئمتك الـذين يقتـدى ـم   ،  الشهادتني كما كف سلفك    
 . ء فافهم يا أبا علي ما ذكرت لك فإنه حمض اإلنصاففيما يتعلق بإراقة الدما

؛ نكرهـه : فقـال ؟ لقد أنصفك الرجل أيها األستاذ فلم تكرهـه       : فقلت له : قال
، وألنـه ال يـرد إال متقلـدا مصـحفه وسـيفه        ، ألنه حيسـن أن يـورد مثـل هـذه احلجـة           

 إين تـــارك فــــيكم الـــثقلني كتــــاب اهللا    ((: #قـــال أيب رســــول اهللا   : ويقـــول 
 أحـد  #وأنـا عتـرة رسـول اهللا     ، فهذا هو كتاب اهللا  أكرب الثقلني ،  )١())وعتريت
 -قـال  ؟ أما مسعت ما قاله يف قصيدة لـه ، مث يفيت ويناظر وال حيتاج إىل أحد   ، الثقلني

 :وأنشد هذا البيت من القصيدة
 ذوو احلشـــــــو منـــــــها وماقهـــــــار 

 

ــطفى   ــين املصــــ ــل بــــ ــداعا لقتــــ  تــــ

)٢( املتقدمة عـن السـيد أيب طالـب          رجعنا إىل متام الرواية    كمهتهع
u ،   قـالu:   وخرجـوا

ومل يكـن  ،  بعسـكره مـن اجليـل والـديلم       uوأقبل الناصـر    ، )شالوس(بأمجعهم إىل   
) وارفــوا (والتقــوا يف موضــع بــني    ، هلــم مــن آالت احلــرب مــا كــان للخراســانية     

 tووقـع القتـال هنالـك فـأوقع      ، علـى سـاحل  البحـر      ) بتـورود (يعرف  ) شالوس(و
فـازموا أقـبح هزميـة وقتلـوا شـر        ، ومنحـه اهللا  أكتـافهم ونصـره علـيهم         ، انيةباخلراس

، فبلغ عدد املقتولني حنو عشرين ألفا من بني مقتول بالسـالح وغريـق يف البحـر      ، قتل

                                                        

 رقـم  ٣/٨٩والبـزار   ، ٤٦٤وصحيفة علي بن موسـى الرضـى        ، ٤٠٤)) ع((زيد بن علي   جمموع اإلمام ) ١(
 ، ٢٣٥٧ رقــم ٤/٦٢وابــن خزميــة  ، ٣٧٨٨ رقــم ٥/٦٢٢والترمــذي ،  .١٣٩/ ١٥ومســلم  ، ٨٦٤

 والبيهقــي يف الســنن ١٦وذخــائر العقــىب  ، ٥/٣٦٩ وابــن عســاكر ٤١٨/ ٧وابــن أيب شــيبة يف املصــنف 
 ٤٣٦٧محـد   ومسـند أ ٧٦والنسـائي يف اخلصـائص رقـم      ، ٥/١٦٦والطربي يف الكبري     ، ٧/٣٠الكربى  

  .٣/١٤٨واحلاكم يف املستدرك 

)٢(
   .١٢٢اإلفادة   
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ــوا إىل الظهــر أخــذم الرايــات  ــوا ، كــانوا إذا أقبل ــوا واقتحمــوا البحــر  غرق ، وإذا ول
، عة شالوس مع أمري هلم يعرف بأيب الوفاء    وحتصن منهم حنو مخسة آآلف رجل يف قل       

وكان الظفـر يـوم األحـد يف مجـادى األوىل سـنة إحـدى        ، فأمنهم uواستأمنوا منه 
 )١(وقد كان اسـتقبله مشـآئخها وفقهاؤهـا   ، ورحل جبيشه متوجها إىل آمل   ، وثالمثآئة

 فعل واعتذروا إليه من، وأماثلها إىل شالوس وهم على فزع منه ملا كانوا أقدموا عليه  
، وقـرب الفقهــاء منــهم وأدىن جملسـهم وتــوفر علــيهم  ،  عــذرهمuعـوامهم فقبــل  

وكـان الـداعي احلسـن بـن     . فدخلها سنة إحدى وثالمثائـة   ، ورحل من هناك إىل آمل    
وكــان يقــدم يف وقــت القتــال ويعــد عنــه متتبعــا آثــار  ،  صــاحب جيشــهtالقاســم 

نتـهى إىل قلعـة شـالوس     فلمـا ا   tمث عـاد ليلحـق الناصـر        ، املنهزمني وجاوز شـالوس   
، إن الناصـر أمنـهم    : فسـأل عنـهم فقيـل     ، رأى هؤالء املستأمنني وقد نزلوا من القلعـة       

فقتلـوا  ، وأمر بوضع الرايات فـيهم ، مل أمسع من الناصر  ذلك ومل يصح عندي      : فقال
ويف الروايـة أنـه يف   . وذكر بعضهم أن القتل كان يدنو من أربعـني ألفـا         .عن آخرهم   
إنه : قيل،  اشتد القتال نزل بني الصفني حبيث كانت تصله النبل ودوا         ذلك اليوم ملا  

فصلى ركعتني وأخـذ مـن موضـع سـجوده ترابـا مث ركـب فرسـه ورمـى          ، قيد رحمني 
فــازموا عنــد ، )شــاهت الوجــوه: وقــال(، بــالتراب الــذي يف يــده يف وجــوه أعدائــه

 .فأعجب من ثباته ومن كرامته على اهللا يف إجابة دعآئه، ذلك
وخطـب خطبـة   ،  آمل امتد إىل اجلامع وصعد إىل املنـرب     uوملا دخل الناصر    

مث عنـف أهـل البلــد علـى مـا كـان منـهم مـن مطابقتــهم        ، بليغـة ووعـظ النـاس فيهـا    
مث عرفهم أنه قد عفا عنـهم وأضـرب        ، ألعدآئه ومعاونتهم وخروجهم عليه ووخبهم    

                                                        

)١ (
 .١٢٢)) وتناؤها((اإلفادة بزيادة  
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 الـيت كانـت حملمـد بـن     مث نـزل دار اإلمـارة       ، وأمن كبريهم وصغريهم  ، عن جنايتهم 
ــه  ــداعي رمحــة اهللا  علي وبايعــه فقهــآء البلــد ومشــآئخها ومنــهم مــن بايعــه   . زيــد ال

الرويـان  (ومن ، ومتكن من طربستان كلها من شالوس إىل ساريه وأعماهلا      ، بشالوس
ووىل القضـآء زيـد   ، ورتب العمال يف هذه البلدان والنواحي، وما يتصل ا ) وكالر

وبسط العـدل ورفـع رسـوم اجلـور         ، ن ينظر يف األمور بنفسه    وكا، بن صاحل احلسين  
ــد جمــالس النظــر  ــه يف املســائل ويكلمهــم    ، وعق وكــان الفقهــاء حيضــرونه ويكلمون

وكان الداعي احلسن بن القاسم بن احلسن بـن علـي ابـن عبـدالرمحن بـن               .ويناظرهم
،  صـاحب جيشـه  uالقاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بـن أيب طالـب          

وألنـه مل يكـن   ، لشهامته وحسن بآلئه بني يديه وورعه ودينه    ؛ ستويل على األمر  وامل
ألن أبـا احلسـن كـان مـع فضـله يف األدب علـى غـري              ؛ يف أوالده من يعتمـد للواليـة      

 .طريقة السداد
وأبو القاسـم وأبـو احلسـني كانـا     ،  معرضا عنه منكرا عليه    t وكان الناصر     

، مــا فيمــا جيــوز أن يســتعان فيــه الشــباب فلمــا ترعرعــا كــان يســتعني  ،  صــغريين
وملا فـتح آمـل ودخلـها ووىل أبـا         ، فينفذمها يف بعض السرايا ويوليهما بعض اجليوش      
 .وطال اخلطب يف ذلك، القاسم سارية ووقع بينه وبني الداعي تنافر ونزاع

وكـان  ،  وأنفـذ علـى مقدمتـه ابنـه أبـا القاسـم إىل آمـل               uوملا أوقع الناصر    
وكـان هـذا   ، فاستوحش من ذلك ومل يظهـره ،  يف أن خيتار للتقدم يطمعtالداعي  

،  أثـر ظـاهر مجيـل يف حتمـل املبـارزة بنفسـه      tفقـد كـان منـه    ، أول نفور عنه سـرا   
وكــان أصــحاب الناصــر الــذين هــم أهــل الــدين . والتقـدم إىل حيــث مل يتقــدم أحــد 

ه مييلـون إىل  ومـن دونـ  ، والورع مثل أيب حممد عبداهللا  بن أمحد بـن سـالم رمحـه اهللا        
؛ uوينحرفـون عـن أوالد الناصـر        ، لدينه وورعـه واسـتقامة طريقتـه      ؛ tالداعي  
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واستوحش الداعي ونفر عن الناصر ملكـان  . لسلوكهم لطريقة غري مرضية يف الباطن   

وإنفاذه إىل قلعة ، أوالده فأدى ذلك النفار إىل اهلفوة اليت اتفقت منه يف القبض عليه         
وأن اإلقـدام علـى ذلـك    ، ر عنه أنه كان كارها ملـا جـرى  وقد ذكر من اعتذ   ، الالرز

وكان ليلي ، tبدر من سفهاء اجليل والديلم الذين كانوا وردوا يف صحبة الداعي        
فاتصل اخلرب بـه  ،  إىل ناحية جرجان مع عسكر كثيفuبن النعمان قدمه الناصر   

عت مـاذا صـن   : وقـال ، ودخل على الداعي يف مضـربه     ، وهو بسارية فانصرف جبيشه   
إنه مل يفـرج عـن املـال       : فقال؟ أهذا حقه عليك وعلى اجلماعة    ، يعين الناصر ؟ بأبينا  

واألب إذا مل يطعــم اخلبــز : فقــال لــه،  ومل يطعــم العســاكر مــاال بــد هلــم مــن اخلبــز
مث ركب وعـدل برايتـه إىل جانـب وصـاح مـن كـان متبعـا للحـق مريـدا لـه                  ؟ حيبس

اعي قد ندموا على ما بدر منهم إال عـدد  وكان أصحاب الد  ، فليعدل إىل هذه الراية   
ففزع الـداعي حينئـذ فقـال       ، فعدل اجليش كلهم إال هذه الطآئفة     ، يسري هم خواصه  

فأنفــذه للوقـت مـع مجاعـة مــن    ، فأخرجـه مــن يـده وسـلمه إليـه    ، هـات خامتـك  : لـه 
وهرب الداعي يف الوقت مع نفر من أصحابه إىل      ، الثقات إلخراجه من القلعة ورده    

 .الديلم
ــ uال الســيد أبــو طالــب  ق

ــة :  )١( : قــال، حــدثين أيب رمحــه اهللا  ــذه اجلمل
وقـد اسـتقبله  أهـل     ،  حني رد من القلعة يوم دخوله آمـل        uوحدثين بأنه شاهده    

فكـاد النـاس يقلعـون بغلتـه مـن األرض        ، البلد صغريهم وكـبريهم وكـان علـى بغلـة         
طـرف مقرعتـه إذا     ورأيتـه وهـو يـدفع النـاس عنـه ب          ، الزدحامهم عليه وخدمتـهم لـه     

                                                        

)١(
  .١٢٨اإلفادة  
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تكابسوا عليه متسحا به وتقبيال لرجله حىت كـادوا يزيلونـه عـن املركـوب يشـري ـا             
 .وينحيهم عنه

 ما عزم عليه أمحد بـن إمساعيـل وايل خراسـان مـن     uمث اتصل به بعد ذلك      
ومتوجهـا إىل حربـه    ، بروزه مـن خبـارى جبيشـه وقضـه وقضيضـه قاصـدا  طربسـتان               

، ي يف الــديلم شــجرة إال قلعهــا ملــا جــرى علــى عســكره وأظهــر أنــه خيرــا وال يبقــ
فلمـا كـان ذات يـوم مـن األيـام      ، واشتغل قلبه وقلوب أوليآئه بذلك اشتغاال عظيمـا     

قد كفيتم أمر هذا الرجل فقـد وجهـت إليـه جيشـا يكتفـى          : وقال، خرج إىل جملسه  
صـليت  : لفقـا ؟ ومـىت أنفذتـه  ؟ أيها اإلمام ومن أين هذا اجليش: فقالوا، م يف دفعه  

، فلما كان بعد أيام ورد اخلرب بأن غلمانه قتلـوه ، البارحة ركعتني ودعوت اهللا  عليه 
 . أمرهtوكفي 

uقال السيد أبو طالب     
هذه حكاية معروفـة مشـهورة قـد حـدثين ـا         : )١(

 .غري واحد من الثقات
 : أشعار كثيرة منها قوله في قصيدة أولهاuوللناصر 

  
ــر   ــاحل البحـــ ــاض فســـ ــني الغيـــ  بـــ

 

 هلفـــــان جـــــم وســـــاوس الفكــــــر    

 مــــا ضــــربوا علــــى اآلذان بــــالوقر    كمهتهع

 

 يــــدعو العبـــــاد لرشـــــدهم وكـــــأن  

 
ــهن كالصــــــــــ  ــر مذاقتــــــــ  ِرِبمــــــــ

 

 متــــــرادف األحــــــزان ذو جــــــرع   

ــر   ــون وواقــــــد اجلمــــ ــخ القيــــ  نفــــ

 

ــه    ــالكري أهلبــــــــ ــنفس كــــــــ  متــــــــ

 
 ووليـــــــــه متخـــــــــاذل النصــــــــــر  

 

ــه جمتهـــــدا      أضـــــحى العـــــدو عليـــ

 
                                                        

)١(
  .١٢٩اإلفادة  
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ــدهر  ــحبة أهـــل ذا الـ ــد مـــل صـ  )١(قـ

  

   ــربم حبياتــــــــــــه قلــــــــــــق  متــــــــــ

 : أيام ترشحه للقيام ودعآئه سراuوقال  
ــعايف لَ  ــان إســ ــوإن كــ ــدانكُــ   زهيــ

 

ــبا ســـ   ــود الصـ ــيا لَقْعهـ ــودانكُـ   عهـ

ــدكُ  كمهتهع ــن عهـ ــديها عـ ــرى هـ ــدانيـ   بعيـ

 

  حلـــم وشـــيبة نلقـــد حـــل مغنـــاكُ   

ــدا  ــوب جليــــ  طبيبــــــا ألدواء اخلطــــ

 

ــه اخلطــوب بغشــمها   ــىت غــادرت من  ف

ــبلّ  ــج غالّتـــــ   محيـــــــدا هلـــــــنابـــــ

 

ــات مـــن اهلـــوى     ــاورته الفاتنـ  إذا سـ

ــيدا  ــا رأوه أو يكــــــون رشــــ  إذا مــــ

 

 تــرى النــاس خيفــون الكــالم حتفظــا     

ــدا    ــدين فريـــ ــني املفســـ ــبح بـــ  وأصـــ

 

ــى   ــون ذووا التقـ ــه املخلصـ  تباعـــد منـ

 ــاطم ــآًءوفــــ ــدودا  آبــــ ــه وجــــ  ا لــــ

 

ــهره     ــنيب وصـ ــان الـ ــن كـ ــت ملـ  عجبـ

ــودا   فيغضـــــي عليـــــه أو يطيـــــق قعـــ

 

ــاس هللا مــا يــرى مــن خــالف   ــالن  رىي

ــدودا    ــه صـ ــون منـ ــدودا وال خيشـ  صـ

 

 حملـــــــني ال يرعـــــــون هللا حرمـــــــة   

 ــامع ــدمســ ــادقً وعــ ــداا صــ  ا ووعيــ

 

ــد أُ   ع اآلي املفصـــل مـــن لـــه  ِمســـلقـ

  إىل أعــــــدآئنا وجنــــــودا  خيــــــوالً 

 

 أمــي ريــــب ــخترمــ  د املنــــون ومل أقُــ

ــيدا   ــوب فصــ ــه يف القلــ ــرك منــ  وأتــ

 

ــرومل أُ  ــى خضــب امل ــاين الكل  ان مــن ق

ــدا   ــه جميـــ ــان يف ذات اإللـــ  وإن كـــ

 

 ق يف العدىبكل فىت كالسيف أخر 

 وفخـــرا وأجـــرا أن ميـــوت شـــهيدا   

 

 يرى املوت حتف األنف عاربةا وس 

ــيدا  ــطني حصـ ــائم زرع القاسـ  )٢(وقـ

 

ــ  ــر احمللِّــ ــاإىل أن أرى إثــ ــد عفــ  ني قــ

 : من قصيدة طويلة قولهu وله 
                                                        

)١(
  .١٣١اإلفادة  

)٢(
  .١/٣١٢الشايف  
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ــالُ   ــرك باإلمهــ ــل عمــ  وحبــ

ــول  موصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذي   ــهفاجهــد لكــل ال ــه ب  يرضــى اإلل

ــلُ  كمهتهع ــق متثيـــ ــه اخللـــ ــور إلـــ ــا لنـــ  فيهـــ

 

ــدت   ــة وقـ ــة زيتونـ ــن دوحـ ــت مـ  فأنـ

 
   وتأفيـــلُ أضـــحى هلـــا فيـــه تغســـيق  

 

ــرقه    ــوار مشــ ــي األنــ ــور إذا غشــ  نــ

ــق تأويــــلُ     ــآء احلــ ــدى علمــ ــه لــ  لــ

 

ــذا النــــاس عارفــــه      ــور يقــــل ــ  نــ

ــلُ  ــافه موســــى وحزقيــ  بــــذكر أوصــ

 

ــعيانه  )١(أتــــى لشــ
ــى  ــفره وأتــ  يف ســ

ــأ   ــان يـ ــد كـ ــلُقـ ــالوحي جربيـ  تيهم بـ

 

  حممـــــد وع والبتـــــول ومــــــن لـــــي  

ــهاليلُ   ــاديس البــــ ــاهرون املقــــ  الطــــ

 

ــرنا    ــالرس عنصـ ــطفى بـ ــرة املصـ  وعتـ

ــولُ    ــر مقبـــ ــاد وأن الشـــ ــني العبـــ  بـــ

 

  ــق م ــكو إىل اهللا  أن احلـــ ــأشـــ  كرتـــ

ــولُ    ــرآن معم ــن خــالف الق  وحكــم م

 

ــرح   ــاب اهللا  مطـــ ــم كتـــ  وأن حكـــ

ــولُ   ــر الكلــــب مبــــهول ومعتــ  مبزجــ

 

 ن ذا اليـــــتم واملســـــكني بينـــــهم  وأ 

ــذول     ــرمحن خمــ  وأن مــــن نصــــر الــ

 

 وأن مــــن نصـــــر الشـــــيطان متبـــــع  

ــ  ــيل أن خصـ ــآء اهللا  تفضـ ــن عطـ  نا مـ

 

ــداوتنا   ــدت عــــــ ــا أبــــــ  وأن أمتنــــــ

  صــاروا كــأنــ  هم مــن غــيظهم ح لُو 

 

 إذا ذكرنـــــــا بعلـــــــم أو بعارفـــــــةٍ   

 :ومنها قوله 
ــ مبغ   ومقتــــــــولُون فمطــــــــرودضـــــ

 

ــق   ــري اخللـــ ــرة خـــ ــهموإن عتـــ   بينـــ

ــآء الطهـــر مطلـــول    كمهتهع ــن دمـ ــابح مـ  وسـ

 

ة   ــ  يف كـــل يــــوم هلــــم وتــــر ومظلمــ

 )٢(لُفقــد فشــى الشــرك فــيهم واألضــالي 

 

 فاجهد وجاهد والة اجلور حمتسبا 

 :ومنها قوله
                                                        

)١(
 .اسم نيب : شعيانه 

)٢(
  .٣١٣/ ١الشايف  
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ــل ــه وحتجيـــــ ــرة منـــــ  يزينـــــــه غـــــ

 

ــع   ــان ذي تلــ ــطلع مرحــ ــل مضــ  بكــ

ــل    كمهتهع ــام تفليـ ــراع  اهلـ ــن قـ ــه مـ  يف غربـ

 

ــه    ــور ملتـ ــل النـ ــيض مثـ ــل أبـ  ٍبوكـ

 
ــديل   ــل قنــــ ــه بالليــــ ــأن عاملــــ  كــــ

 

 ي معتـــدل طِّـــوكـــل لـــدن مـــن اخلَ   

ــل    ــن املطافيــ ــا حــ ــنني كمــ ــا حــ  هلــ

 

ــة   ــة زورآء عاتكــــ ــل معطوفــــ  وكــــ

ــديل   ــف وتعــ ــوج تثقيــ ــا اعــ ــه ملــ  فيــ

 

   ــي ــف كــــل نطاســ  )١(ِهِت بشــــكَّبكــ

ــذليل   ــمس تـ ــاة الشـ ة للعصـ ــ  يف روضـ

 

ــهب   وكــــــل ذي غضــــــب هللا ملتــــ

 فكلمــــــــا محلـــــــــوا هللا حممـــــــــول  

 

ــ      روا هللا أنفســــهم يف فتيــــة قــــد شــ

ــغول   فمنـــــــهم بوعيـــــــد اهللا  مشـــــ

 

 رأوا بعـني اهلــدى مـا قــد يكـون غــدا    

   وتغليــــل يف جــــاحم النــــار ختليــــد  

 

ــه   ــون لـ ــن يعصـــي يكـ ــوا أن مـ  وأيقنـ

ــول   ــرآن معمــ ــه القــ ــاهم بــ ــا أتــ  فمــ

 

ــم    ــرآن حكمهـ ــيف والقـ ــوا السـ  فولـ

 
  ــه تكـــــبري وت ــه فيـــ  )٢(هليـــــلألهلـــ

 

ــه     ــت قوآئم ــد قام ــق ق ــرى احل ــىت ت  ح

 
 :u وقال 

ــاق ــان ح عنـــــ ــيفي واحتضـــــ  ه ســـــ

 

ــال   ــيض املـــــ ــن البـــــ ــيب مـــــ  حســـــ

ــ    ــنفعين أمانـــــــــ ــق يـــــــــ  هالرفـــــــــ

 

 الكَ إذا عــــــــدمَِعضــــــــب  مــــــــي 

 
ــفية دخانـــــــ   ــد تصـــــ ــن بعـــــ  همـــــ

 

 وكــــــــأن جــــــــرى يف جســــــــمه   

ــ  ــهــــــ ــلمه مكانـــــ  ل النـــــــون أســـــ

 

ــ  ــف مثــــــــ نٌدلَــــــ ز الكــــــ ــ  ـ يهــــــ

 ن الشـــــــرى هـــــــذا أوانـــــــه  ــــــــ 

 

ــٍر  ــا خفــــ ــعــــــن غــــــري مــــ  ـ ولكــــ

 م الشـــــهم مـــــا فيـــــه هوانـــــه   ــــــ 

 

ــ     ـفبمثلـــــــــــه يـــــــــــأىب الكريـــــــــ

                                                         

)١(
 .بشيكه ): أ(يف  

)٢(
  .٣١٤ -٣١٣/ ١الشايف  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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 ٢٥ 

ــه  ــيين جرانـــــــ ــوت ينجـــــــ  م املـــــــ

 

 وأنـــــــا امـــــــرؤ عنـــــــد احتـــــــدا    

ــ جيدونــــــــــه وخِ    ها ديانـــــــــــمــــــــ

 

ــر   ــداين معشـــــــــــــــ  وإذا تـــــــــــــــ

ــن عِ   ــاك مـــــ ــ فكفـــــ ــة بيانـــــ  هظـــــ

 

ــ  ــم واعظًــــــــــ ــإذا تكلــــــــــ  افــــــــــ

 ــوه م ــة ِجطرقــــــــ ــفَترعــــــــ  هانــــــــ

 

 تلقـــــــــــــــــى غواشــــــــــــــــــيه إذا  

ــى زمانـــــــه     ــا أبلـــــ ــل مـــــ  يف كـــــ

 

 فَـــــــــــمـــــــــــا إن يارقيمـــــــــــه خ 

ــا   ــذبا لســـــــ ــل كـــــــ  هنأن مل يقـــــــ

 

ــه  ــه أفعالــــــــــ  شــــــــــــهدت لــــــــــ

   هأدنــــــــــاس يغنــــــــــيين صــــــــــيان 

 

ــن الـــــــ   ــآء عـــــ  ـذو منصـــــــب نـــــ

  يف احلــــــــرب جــــــــم خنــــــــزهوان 

 

ــ  ــوةومؤمـــــــــــــــ  ل ذي خنـــــــــــــــ

 ــوغى ر ــدى الــ ــة لــ ــفِعــ  )١(هانن ِســ

 

ــن شـــــــأنه قصـــــــع الكُ     مـــــــامـــــ

 حلو املفاكهة طريف املمازحة يتصرف يف جملسه يف أنـواع العلـوم مـن       u وكان  
 .ثار وإنشاد األشعار للقدماء واحملدثني واحلكايات املفيدةالكالم والفقه ورواية اآل

ومن طرفه يف هذا الباب ما رواه السيد أبو طالب عن أبيـه رضـي اهللا  عنـهما         
قــال

فكــان ، تســتويل عليــه احلمــى إذا تكلــم،  حمــرورا شــديد احلــرارةtكــان :  )٢(
 إذا تكلـم  ويتجـرع منـه يف الوقـت بعـد الوقـت     ، يوضع بني يديه كوز فيه مـآء بـارد     

وكـان بآمـل شـيخ هـم مـن العـراقيني يعـرف بـأيب           ، كثريا وناظر يف خـالل مناظرتـه      
فكان يترشـش مـن فيـه لعـاب     ،  يف مسألةuعبداهللا حممد بن عمرو وكان يكلمه     

فأخـذ الناصـر دفتـرا كـان بـني يديـه         ، يصيب الكوز منه كما يتفق مثله من املشـآئخ        
خ وهو يف هزازة وحـدة مناظرتـه ولـع       فاتفق أن هذا الشي   ، ووضعه على رأس الكوز   

                                                        

)١(
  .٣١٢ -٣١١/ ١الشايف  

)٢(
  .١٢٤اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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 ٢٦ 

ولكن كما يتفق مـن اإلنسـان  أن   ، بأخذ ذلك الدفتر عن رأس الكوز من غري قصد        
وكـان الناصـر يكلمـه وكلمـا     ، يولع بشيء من ضجره واحتداده وفعل ذلـك مـرتني      

مث التفـت إليـه   ، رفعه عن رأس الكوز يعيده إليه فلما رفعه الرفعة الثالثة أعاده الناصر          

 &ياهذا  :فقال ÏΒ uρ Ìh� x© ÏM≈ sV≈ ¤ÿ ¨Ζ9$# †Îû Ï‰s) ãèø9 . إىل غري ذلك مما روي عنه     ، ]٤:الفلق[^ #$

فاسـتؤمر  ، u جادا جمتهدا يف نشر العلم والعمل حىت حانت وفاتـه     uومل يزل   
وسـأله بعضـهم أن يعهـد إىل     ، فيمن يقوم مقامه إذا حدث بـه قضـاء اهللا  عـز وجـل          

 فيهم من يصلح لذلك ولكـن ال أسـتحل   وددت أن يكون: uبعض أوالده فقال  
احلسـن بـن   : مث قال، يف ما بيين وبني اهللا  عز وجل أن أويل أحدا منهم أمر املسلمني   
فـردوه وقـد كـان يف    ؛ القاسم أحق بالقيام ذا األمـر مـن أوالدي وأصـلح لـه منـهم        

بآمل  uمث تويف . الديلم ومل مينعه ما كان أسلفه عنده من إيثاراحلق يف املشورة به
، وله أربـع وسـبعون سـنة   ، يف ليلة اجلمعة خلمس بقني من شعبان سنة أربع وثالمثائة    

 : قصيدة أوهلاuوكان من آخر شعره ،  يوم اجلمعةu ودفن
ــد ــعوال بــــــ   يل أين إىل اهللا  راجــــــ

 

 ــاف ــع أن   علــى الســبعني ذا احلــول راب

 كمهتهع
  ــع ــت راكـ ــا قمـ ــأين كلمـ  )١(أدب كـ

 

 ــرت ــا جـــ وصـ ــود أبـ ــام تقـ  ين العصـ

 .ودفن ا ومشهده معروف مزور، وكانت مدة ظهوره بآمل ثالث سنني وأشهرا 
 أنــه كــان يف الليلــة الــيت تــويف فيهــا uوذكـر بعــض مــن صــنف يف أخبــاره  

وأنـه يستضـيء بـذلك    ، يشاهد نور ساطع من الدار اليت هـو فيهـا إىل عنـان السـمآء      
النـور فجـآء مـن شـاهده وقـد      فلم يزل كذلك حىت انقطـع     ، النور من بعد عن الدار    

 .uتويف 

                                                        

)١(
  .١٣١اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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 ٢٧ 

فكـان  ،  يف مرضه كان ال تفوته صـالة بوضـوء إىل  أن أثقـل            u أنه   وروي
 . ويأخذ يف الصالة حىت فاضت نفسه وهو ساجد، يومئ إىل الوضوء بيده فيوضؤنه

أنـه يف ليلتـه الـيت تـويف فيهـا اســتعر بـه املـرض فـأخر املغـرب والعشــاء          وروي 
 .فلما فرغ منها فاضت نفسه،  صالمهااآلخرة إىل قرب السحر مث

uقال السيد أبو طالب   
 آمل يف شهر رمضـان يـوم   uوقدم الداعي :  )١(
ومعـه أوالده أبـو   ، uفبـدأ بقـرب الناصـر للحـق       ، الثالثآء ألربع عشـرة خلـت منـه       

فقـام أبـو احلسـن    ، احلسن وأبو القاسم وأبو احلسني فألصق خده بـالقرب وهـو يبكـي          
 :  مرثيتهابنه وأنشأ قصيدة يف

وقد فقدت عيناي من حٍنســ  سنا ح ــىن نأحيسـ ــوت وال أضـ   يب أن ال أمـ

 :وقصيدة أخرى أوهلا كمهتهع
 ــد ــافيا متبــــ ــا صــــ  دافينــــــهل دمعــــ

 

 دم اجلــوف جيــري يف احلشــا متصــعدا 

 يف ثانيه وهو يوم األربعآء الرابع عشـر مـن شـهر رمضـان فـأظهر          tوبويع للداعي    كمهتهع
ر كلها يف بسط العـدل واإلحسـان إىل األشـراف وأهـل العلـم      حسن السرية يف األمو 

والتشدد على أهـل العيـث والفسـاد مـا يضـرب بـه           ، على طبقام وتسويغ خراجهم   
 .عدل الداعي: فيقال، املثل إىل اآلن بطربستان

ومـع  ، tووقـائع معروفـة مـع ولـدي الناصـر      ، وكانت له حـروب مشـهورة   
وخطـب  ،  ونواحيها ليلـى بـن النعمـان مـدة    وخطب له بنيسابور، مسودة اخلراسانية 

ــالري ونواحيهــا أيامــا  ــين عشــرة ســنة  tوبقــي علــى أمــره بعــد الناصــر  ، أيضــا ب اث

                                                        

)١(
  .١٣٢اإلفادة  

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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يف يـوم الثالثـآء بعـد العصـر لـثالث      ، سنة ست عشرة وثالمثائـة  : واستشهد.وأشهرا
 .وقد بلغ من عمره اثنتني ومخسني سنة، بقني من شهر رمضان

 .الطاهرينرضي اهللا  عنه وأحلقه بآبائه 

 

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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 ١ 

 )١($ المرتضى لدين اهللا
أبو القاسم حممد بن حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل : هو

 .بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم
، وبدر مـن بـدور العتـرة البـاهرة        ، غصن من أغصان اخلالفة الناضرة     uوهو  

 . ت عنه األفنانوزهر الفضل الذي ضحك،ورضيع ثدي اإلميان
 كــرمي uفهــو ، فاطمــة بنــت احلســن بــن القاســم بــن إبــراهيم : uوأمـه  

)٢(ولد سنة مثان وسبعني ومائتني، الطرفني منتجب األبوين
 . 

 :u ذكر طرف من مناقبه وفضائله
متحليـا بـآداب األئمـة اهلـادين     ،  قد نشأ على طريقة التقوى واليقني uكان  

وحلـق يف جـو   ، رك قصبات السبق يف ميدان الفضـل      قد أد ، سالم اهللا  عليهم أمجعني    
 .واعتلى قمم اد العالية ورتب الفخار السامية، الشرف والنبل

 العلـوم احلسـنة والتصـانيف املستحسـنة وهـي ظـاهرة مشـهورة يف أصـول                 وله
. كتـاب األصـول يف التوحيـد والعــدل   : فمنـها . الـدين وفـروع الفقـه وعلـوم القـرآن     

وكتـاب الـرد علـى    (،وكتـاب التوبـة   ،تـاب اإلرادة واملشـيئة    وك، كتـاب النبـوة   :ومنها
وكتـاب الـرد    ،uوكتاب فضائل أمري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب             )٣ ()الروافض

وكتـاب  .وكتـاب الرضـاع   .وكتاب النوازل .وكتاب اإليضاح يف الفقه   .على القرامطة 
                                                        

والتحــف ، ٣٢وبلــوغ املــرام ، ٤٥٨وســرية اإلمــام اهلــادي الفهــرس  ، ٧/١٣٥واألعــالم ، ٣٣٣ اإلفــادة )١(

والفلـك الـدوار   ، ٥٩٠ واملصـابيح  ))خ((وطبقـات الزيديـة   ، ٢٠٤وعمـدة الطالـب   ، ١٩٠شرح الزلف  
ــؤلفني ١/١٨٧ومعجــم األنســاب  ، ٥٨-١٦ ــا ، ١٢/١٠١ امل ــوايف بالوفي ــيمن  ، ٥/١٨٥ت وال ــة ال وأئم
 .١/٣١٨والشايف ، ٢٨ومعجم العلوية ، وسر السلسلة، ١٧٠وفرجة اهلموم واحلزن للواسعي ، ٥٢

  .١٣٣اإلفادة  )٢(
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فسـري  ولـه يف الت . وكتـاب مسـائل الطـربيني      .وكتاب مسائل املعقلي   .مسائل البيوع 
 .وهي كثرية سوى ما ذكرنا ،uإىل غري ذلك من تصانيفه ، قطع كثرية

وكيـف ال يكـون منـه يف أعـال     ،فمما ال يفتقر إىل برهـان : فأما الزهد والورع   

 املقامـات  uوكانـت لـه    ،طبقة وهو فرع خالفـة قـد بسـق فخارهـا وعـال منارهـا              
وكان قطب رحى  ،u واملواقف املشهودة بني يدي أبيه اهلادي إىل احلق، احملمودة

 :احلرب إذا دارت
 لـــو قامـــه الفيـــل لســـار القهقـــرى    

 

ــه   ــد قامـــ ــام هائـــــل قـــ ــم مقـــ  وكـــ

فأقام مدة يف ناحيـة بيـت    ،وكان انتهى به احلال إىل أن أخذ أسريا يف بعض احلروب          كمهتهع
 .بوس حىت لطف اهللا  عز وجل له باخلالص

ة يف سـريته   أشعار كثرية كتبها لوالده يف حال حبسـه وهـي موجـود         u وله
  :uالشريفة فمن ذلك قوله 

ــدر   ــا وغـــ ــدل دينـــ ــن بـــ ــل مـــ  فعـــ

 

  علينـــــا والصـــــدر درر الـــــِودكَـــــ 

ــر  كمهتهع ــور وبصــــ ــق بنــــ ــوا احلــــ  واتبعــــ

 

ــ  ــا األمــــ ــدىأيهــــ ــودوا للهــــ  ة عــــ

ــمر     ــنكم أحاديـــث السـ  واتركـــوا عـ

 

ــا حكّ  ــا بيننــــ ــرآن فيمــــ ــوا القــــ  مــــ

 ــذر أي ــاح النــــ ــاس بايضــــ ــا النــــ  هــــ

 

ــفى  ــول اهللا  أشــــــ ــمإن قــــــ   لكــــــ

ــقر     ــر ســـ ــن حـــ ــون مـــ ــه تنجـــ  فبـــ

 

  ــم ــىي لكـــ ــال حيـــ ــا قـــ ــوا مـــ  واتبعـــ

ــر      ــد ختـ ــن قـ ــى مـ ــطو علـ ــه نسـ  وبـ

 

 إن للســــــــيف علينــــــــا حومـــــــــة   

 ــدلت ــهر وتبـــــــ ــادا بالســـــــ   رقـــــــ

 

ــا    ــر القنــ ــع مســ ــيض مــ ــدمتين البــ  عــ

ــر   ــالبيض البتــــــ ــاجيج وبــــــ  بالعنــــــ

 

ــرينّ  ــألثـــــــ ــاطعا عجاجـــــــ  ا ســـــــ

ــتعر   كـــــأس حـــــرب وضـــــراما يســـ

 

ــدآئنا   ــى أعــــــــ ــرن علــــــــ  وأديــــــــ
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 :uيدة بعث ا إىل أبيه  يف قصuوقال 
ــرايب  ــدي واغتـــــ ــل ببعـــــ  وال حتفـــــ

 

  ــري املـــــــؤمنني ت ــزأمـــــ   عـــــــينعـــــ

ــ  كمهتهع  ة واحلـــــــرابنبـــــــأطراف األِســـــ

 

ــريعا   ــى صــ ــت يف القتلــ ــبين كنــ  وهــ

ــ    م بالصـــــــوابفمثلـــــــك ال يعلّـــــ

 

 وقــــــــــم هللا جمتهــــــــــدا جمــــــــــدا    

 ــر   بـــــــالعلوم وبالكتـــــــاب وأبصـــــ

 

ــلُ   ــت أفضـ ــاوكيـــف وأنـ ــن عليهـ   مـ

وحيىي ، وموسى، وعبداهللا ،وعلي،وإبراهيم،وإمساعيل، حممدالقاسم بن: u أوالده 
ــاب       ــذي روى عــن عمــه كت ــديلم امللقــب باهلــادي ال أبــو احلســني وهــو اخلــارج بال

وبنـت  ، أمسـاء : ومـن البنـات   . والقاسـم ،واحلسني،واحلسن. وروى املنتخب ،األحكام

uذكر ذلك السيد أبو طالب ،غريها
)١( . 

 :u ضع قبرهمدة قيامه باألمر ومبلغ عمره ومو
وعظــم اخلطــب علــى املســلمني ، إىل رضــوان اهللا  تعــاىلuملــا تــويف اهلــادي 

وتقوى أمرهم كما قـال بعضـهم يف مرثيـة فيـه           ، بوفاته لنجوم القرامطة بأرض اليمن    
u: 

ــا مقســـما    ــني أمســـينا ابـ ــى حـ  علـ

 

ــ    ــا أنــ ــى حزنــ ــكفــ ــاا فقَــ  دنا إمامنــ

ــا   ــالال ومغنمــ ــا حــ ــا هلــــم فيئــ  يرونــ

 

 أمسـى املشـركون بأرضـنا     على حـني     

وأجهشوا ،   وقد كرم األمر واشتد عليهم اخلطبuفاجتمع الناس إىل املرتضى      
جــزاكم اهللا  مــن أهــل حمبــة  : uقــال ،فلمــا ســكتوا وســكتت أصــوام،  بالبكــاء

كـان  ، احلـدب علـيكم  ،  الناصح لكـم tونعم اإلمام كان لكم اهلادي      ،ووالية خريا 
حامال لكم على ما فيـه   ، مؤثرا لكم ،  طالبا لصالحكم  ،واهللا  حريصا على إرشادكم    

                                                        

  .١٣٣اإلفادة  )١(
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حاكمـا  ،زاجـرا لكـم عمـا يبعـدكم منـه        ، داعيا لكم إىل ما يقـربكم إىل اهللا         ، جناتكم
علــى مثلــه ، ال تأخــذه يف اهللا  لومــة الئــم وال عــذل عــاذل، فــيكم بالعــدل والقســط

 اهللا  عــز ولكـن املرجــع إىل ، والنــدم واحلسـرة واألشــجان  ،فليكثـر البكــاء واألحـزان  
والعمل بالتوبة والدعاء إليهـا واحلـث عليهـا أوىل بنـا وبكـم       ،وجل يف مجيع األحوال   

أسـوة   ،وحل سـاحتنا مـن الفـادح اجلسـيم    ، ولنا ولكم فيما نزل بنا من األمر العظيم       
فإنـا هللا وإنـا إليـه     ، وباألئمة املاضني من عترته صلوات اهللا  عليهم   #برسول اهللا     

، واملــوت ســبيل األولــني وطريــق اآلخــرين،ه وتســليما ألمــرهراجعــون رضــاء بقضــائ
وهـو  ،وحـىت يـرث اهللا  األرض ومـن عليهـا        ،وبذلك حكـم علـى عبـاده رب العـاملني         

 :وأنشأ يقول، مث بكى بكاء شديدا،تبارك وتعاىل خري الوارثني
ــدا  جمــــــاوره يف داره اليــــــوم أو غــــ

 

 ي ل مـــا ألقـــى مـــن الوجـــد أنـــينســه 

فلمـا هـدأت األصـوات    ، وتكلـم كـل واحـد مببلـغ رأيـه وعلمـه        ، البكاءوارتج البلد ب   كمهتهع
، احلمـد هللا رب العــاملني ملـك يــوم الــدين   : uوسـكنت األجــراس قـال املرتضــى   

وحنمـده علـى مـا    ، ونستعينه على أداء ما أصبحنا نتقلب فيه من نعمه الـيت ال حتصـى       
املــتقني حممــد ونســأله الصــالة علــى ســيد املرســلني وإمــام  ،أصــابنا مــن خــري وبلــوى 

مل ،مث إن اهللا عـز وجـل  أمـر أمـرا وفـرض علـى خلقـه فروضـا           ، املصطفى وآله وسلم  
وأرسـل حممـدا   ، والتسارع إىل ما فرض اهللا  علـيهم منـها     ،يرض منهم إال بالعمل ا    

وشـفاء  ،وأنزل عليه كتابا فيه نـور مـبني  ،خامت النبيني بشريا ونذيرا إىل مجيع املخلوقني    

ــدور  ــا يف الصــ ›āω Ïµ &،ملــ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9$# . ÏΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô ÏΒ  ÏµÏÿ ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ AΟŠÅ3 ym 

7‰Š ÏΗxq ^]أمر عباده بالعمل على ما فرضه وأكـد مـن األمـر علـيهم بعـد أن         ، ]٤٢:فصلت

š�Î=ôγ&ودعـاهم إليـه    ، ومكنهم من القدرة على ما أمرهم بـه       ،أعطاهم االستطاعة  uŠ Ïj9 
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وال بأهـل الباطـل فنطلـب    ، ولسنا رمحكم اهللا  بأبناء دنيا فنتكالب عليهـا      ،]٤٢:األنفال
وعلـى غـري جهـة رشـد وسـداد          ،اإلمارة والسلطان واألمر والنهي من غري اسـتحقاق       

  بعـد دعـائكم إيـاه إىل      uيعلـم كيـف كنـتم للـهادي       أكثركم  ، واستقامة وصالح 
وإحياء معامل الدين وجماهدة  ،#وبيعتكم له على كتاب اهللا  وسنة نبيئه  ،بالدكم

أمل ؟ أمل يـنقض أكثـركم  تلـك العهـود املؤكـدة واملواثيـق الغليظـة        ، اجلبارين الظـاملني  
ــيكم كفــيال    ــدها وقــد جعلــتم اهللا  عل أمل يــدع ؟ ينكــث جلكــم  أميــانكم بعــد توكي

وكـان  ؟ وبـاع الكـثري البـاقي بالتافـه اليسـري الفـاين      ؟ أكثركم احلق جهرا واتبع الباطل    
u     ــأقبح ــه بـ ــواترة وتعاملونـ ــنكم احملـــن املتـ ــيبه مـ ــرين وتصـ ــنكم األمـ  يقاســـي مـ

وتقابلونــه علــى مجيــع أفعالــه معكــم وإحســانه إلــيكم وعفــوه عــن ذنــوبكم   ،املعاملــة
ن ذميم أفعالكم وقبيح معامالتكم مـا ال يصـرب    فصرب م ،  باالساءة إليه واخلروج عليه   

مـا قصـر وال وىن يف   ، عليه إال من امتحن اهللا  قلبـه بـالتقوى ونـوره بـاليقني واهلـدى          
وال (،وال سـئم مـن نصـحكم والشـفقة علـيكم      ، دعائكم إىل رشدكم وطاعـة ربكـم      

)١ ()وال خبل مبا حوته يده عليكم ،ترك تقومي املتأود منكم   
، ومواساتكم بنفسه وماله ،

مل يتعلق عليه أحد مـنكم مبظلمـة وال ادعـى عليـه أحـد عـدوال عـن احلـق ومـيال إىل                 
  قـد  #بل كان يعمل بكتاب اهللا  وسـنة نبيئـه         ، وحماباة لولد وذوي قرىب   ،اهلوى  

فأفعـالكم الـيت   ، وال يزايلهما وال يدع العمل مـا   ، جعلهما نصب عينيه ال يفارقهما    
وطرقكم الـيت فيهـا تسـلكون ال حيمـدها وال يـأمن      ،م اليت ا تسريونتفعلون وسريك 

وأنـتم إىل الباطـل   ،من اهللا  جل وعز العقوبة على مفارقتكم عليهـا ومـداحاتكم فيهـا            

                                                        

)١(
  .ما بني القوسني ساقط ): أ(يف  
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ولــوال إيثــار طاعـــة اهللا    ، متيلــون وعــن احلــق تفــرون ويف معاصــي اهللا  تســارعون      
 عرضـتم علـي منـه مـن     لكـان مـا   ؛ واالئتمار ألمره والوقوف عند ما حد من حكمـه        

وال أفـارق  ، هيهـات ال أزول مـن أمـر اهللا  شـربا        ، طلب الدنيا وإرادة من اتبع اهلوى     
فإن تقبلـوا  ، وألقاه عزوجل عن عزمية صادقة، حىت أحلق باهللا على بصرية ،حكمه فترا 

ــر اهللا    ــذوا ألم ــة اهللا  وتنف ــركم     ،إىل طاع ــاءكم وس ــا س ــه فيم ــى حكم وتصــربوا عل
فـاتقوا اهللا   ، كنتم من الفـائزين  وعنـد خـالقكم مـن املقـربني     ؛وأعطاكم وأخذ منكم  

وقوموا هللا قانتني وألوليائه ،وتوبوا إىل اهللا  رب العاملني،وارجعوا باللوم على أنفسكم 
وآلثار ، وملن خالف أمره مهاجرين   ،وألهل معصيته منابذين  ،موالني وألعدائه معادين  

وبـاملعروف آمـرين وعـن املنكـر     ، وللمعصية والفسوق تاركني  ،  متبعني #رسوله  

واعلمـوا  أن اهللا   ،  مطيعني #ولألئمة الصاحلني من أهل بيت رسول اهللا     ، ناهني
 .)١(مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون

وأقام بصعدة ويف يده بلـد  ،مث بايعه الناس غرة احملرم سنة تسع وتسعني ومائتني   
جنـوده لقتـال القرامطـة     كـذلك مديـدة وسـري    uوأقـام   ،مهدان وخـوالن وجنـران   

واستقامت له األمور حىت كان يوم اخلميس إلحدى وعشرين ليلة   ،فقتلوا يف كل فج   

 وجوه العشائر قبله فعاب عليهم uخلت من ذي القعدة من السنة املذكورة مجع    
 . )٢(وعزم على االعتزال والتخلي من األمر ،أشياء كرهها منهم

أقبلـتم إيل  ،نكـم معاشـر املسـلمني   مث إ:  يف خطبة خطبها عند ذلـك    uوقال  
فامتنعت مما سـألتموين ودافعـت   ، وأردمتوين على قبول بيعتكم  ، tعند وفاة اهلادي    

 لعنه -باألمر ومل أو يسكم من إجابتكم إىل ما طلبتم مين خوفا من استيالء القرمطي  
                                                        

  .١٣٣ وجزء منها يف اإلفادة ٥٩٤ -٥٩١انظر املصابيح  )١(

  .٤٠٠سرية اإلمام اهلادي  )٢(
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فأجريت أموركم على   ، وتعرضه للضعفاء واأليتام واألرامل منكم    ،اهللا  على بالدكم   

ومل أتنـاول قلـيال وال   ،ومل أتلبس بشيء من عرض دنياكم ، جيريها tا كان اهلادي    م

.s∀x’ & فلما أخزى اهللا  القرمطي    ،كثريا من أموالكم   uρ ª!$# tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tΑ$tFÉ) ø9 $# 4 šχ% x.uρ 

ª!$# $‡ƒÈθs% #Y“ƒÍ• tã ^ ] تــدبرت أمــري وأمــركم ونظــرت فيمــا أتعرضــه مــن  ، ]٢٥: األحــزاب

وألفيــتكم متيلــون إىل الباطــل ،جــدت أمــوركم جتــري علــى غــري ســننهافو، أخالقكــم
ال ، وتســتخفون بأهــل الصــالح واخلــري والــدين والــورع مــنكم ،وتنفــرون عــن احلــق

ال ،وال تستحيون من قبيح تأتونـه وذنـب عظـيم تركبونـه           ،تتناهون عن منكر تفعلونه   
وعن أمـر  ،كمبل جترون يف غي  ، وال تقبلون نصح الناصحني   ،تتعظون بوعظ الواعظني  

وعما نأمركم بطاعـة اهللا  مـزورين وعنـه نـافرين وإىل أعـداء اهللا       ،اهللا  إىل يه عادلني  
 :وقد قال احلكيم العليم يف حمكم الترتيل، وأعداء دينه اجلهال الفساق راكنني

 & Ÿωuρ (#þθãΖx. ö� s? ’n< Î) tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑ tGsù â‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Ν à6s9  ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ô ÏΒ u !$uŠ Ï9÷ρ r& ¢ΟèO 

Ÿω šχρ ç�|ÇΖ è? ^]ــود ويــأمر  ،فلمــا مل أجــد فــيكم مــن يعــني الصــادق احملــق      ، ]١١٣:ه

وخيتـار رضــى اهللا عزوجـل علـى رضـى املخلــوقني إال     ،بـاملعروف ويرغـب يف اجلهـاد   
، أنزلت هذه الـدنيا مـن نفسـي أحسـن املنـازل      ،القليل من القبيلة واليسري من اجلماعة     

واختـرت البـاقي الـدائم      ،العالية مراتبها ، الشريفة منازهلا ، ة الكرمي حماهلا  وآثرت اآلخر 
وذلـك مـن غـري زهـد مـين يف جهـاد       ،ومتسكت بطاعة رب العاملني،على الفاين الزائل  

مـع علمـي مبـا فـرض اهللا  عـز وجـل منـه        ،الظاملني ومنابذة الفاسقني ومباينة اجلـائرين  
واملوانـع الـيت ذكرـا أن    ،حول اليت وصفتهاوأيقنت مع األ،على عباده يف وقته وأوانه 

واالشـتغال بعبـادة رب العـاملني واالعتـزال عـن      ،السالمة عنـداهللا  يف الزهـد يف الـدنيا     
وذلـك بعـد رجـوعي إىل كتـاب اهللا  عـز وجـل  واشـتغال خـاطري                ،مجيع املخلوقني 

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 
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 وخاصـه ، وحمكمه ومتشاه، وإعمال نظري وفكري يف أوامره وزواجره  ،بتدبر آياته 
فوجدته يوجب التربي علي من هذا األمـر  -وناسخه ومنسوخه، وأمره ويه ، وعامه

فاتبعـت عنـد ذلـك أمـر اهللا  ونزلـت عنـد            ، ويلزمين تركه إلزاما قاطعـا    ، إجيابا حمكما 

فإن مل يقم هللا عز وجل علي حجة من بعد ذلك ووجـدت         ، حكمه ونظرت بقضائه  
، حاكمــا بكتابــه، اهللا  طلبــا لثوابــهويف الــدين إخوانــا قمـت بــأمر ، علـى احلــق أعوانــا 

ال  أفارقـه وال أعـدل عنـه حـىت يعـز اهللا       ، #متقلدا ألمره متبعـا سـنة نبيـه حممـد        
، أو احلق بصاحل سلفي الذين مضـوا هللا مطـيعني وبـأمره قـائمني             ، احلق ويبطل الباطل  

ليقني مل أدخل بعد ا، وإن مل أجد على ذلك أعوانا صادقني وإخوانا ألمر اهللا  متبعني            
: وكنت يف ذلك كما قـال اهللا تعـاىل  ، ومل أتلبس مبا ليس يل عند اهللا  حجة     ،يف الشبه 

& ¤Α uθtG sù öΝ åκ ÷]tã !$ yϑ sù |MΡ r& 5Θθ è=yϑ Î/ ^]؟   أمثلـــي يـــدخل يف األمـــور امللتبســـة  ]٥٤:الـــذاريات

وتالوة القرآن واملعرفة مبـا أنـزل اهللا  يف حمكـم       ،منع من ذلك خوف الرمحن    ! هيهات
فـاتقوا اهللا  عبـاد اهللا  حـق    ،فإين لست ممن تغره الدنيا حبسنها وختدعه بزينتها  ،الفرقان
واعلمـوا  ،وكونوا مع الصابرين  ،وعاونوا احلق واحملقني وجانبوا الباطل واملبطلني     ،تقاته

وعلـى أعمـالكم حماسـبون ومبـا كسـبت أيـديكم            ،وإىل ربكـم راجعـون    ، أنكم ميتون 

tΒ$!  &،مرنون uρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ‾=sàÎ/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ^]ورضـي  ، والسالم على من اتبـع أمـر اهللا     ،]٢٩:ق

 . )١(وآثر طاعة اهللا، حبكم اهللا
)٢( األمر وخال بربه وآثر عبادته علـى كـل شـيء          tواعتزل  

وصـرف عمالـه    ،

ومل  ،ولــزم مرتلـه بصــعدة وأقــام األمــر علــى حالــه  ،مـن بلــد مهــدان وجنــران وغريهــا 

                                                        

  .٥٩٧ -٥٩٥اخلطبة كاملة يف املصابيح  )١(

 .ساقطة على كل شئ ): أ(يف  )٢(

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 

7=L9?: 20ِ. دOَ9َ 5َري اRْ9َ(َ ز#$ ا FH TU?W( 1="  .ا/X ا "Z[R ـ  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ـ ا  c#5زd وا WJ0 وا "e/[RK  ر$H &آW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ٩ 

.  وأقام بصعدة بعض بين عمه يصلح بـني النـاس     ،يظهروا له خالفا وال كراهية ألمره     
 عليــه uفقــدم بعــد ذلــك فأشــار املرتضــى ، يف احلجــازuوكــان أخــوه الناصــر 

ــاألمر   uوتــويف .  حنــو ســنتني uوكانــت مــده انتصــاب املرتضــى  . بالقيــام ب
 ذكره السيد أبو طالب،وله اثنتان وثالثون سنة، بصعدة سنة عشر وثالمثائة

 u)أبيه عليه السالمودفن إىل جنب . )١. 
* * * 

 

                                                        

  .١٣٤اإلفادة  )١(
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u  الناصر لدين اهللا
)١(

  
أبو احلسن أمحد بن حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل : هو

 .بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

وال عنصـر أزكـى   ،وال جوهر أعـال مـن جـوهره     ،أم أخيه عليهما السالم   : وأمه

الـنيب املختـار واألئمـة األطهـار        وكيف يوصف شـرف نسـب تـردد بـني           ،من عنصره 

السادة األبرار
)٢(

. 
ــ ــنمــ ــ؟ م هــ ــنومــ ــ؟ م هــ  ؟نمث مــ

 

 قــــــــــــوم كــــــــــــرام ســــــــــــادة   

  كمهتهع

  :u ذكر طرف من مناقبه وأحواله

واقتـبس مـن نـور والـده     ،وتـرىب علـى العبـادة   ،  قد نشأ على الزهادة    uكان  

طر ربــاب واســتم،الوقــاد وكــرع يف علــم األجــداد حــىت ارتــوى مــن غريــب علمهــم 

ــم ــثري    ، فهمه ــايف الك ــم الص ــن علمه ــأحرز م ــحام اجلــون    ، ف ــن ودق س ــع م وانتف

 التصانيف النافعة  uوله  .الغزير
)٣(

والكتب الرائعة يف األصـول والفـروع واملعقـول      

)٤(كتـاب النجـاة يف الـرد علـى اجلربيـة القدريـة الفريـة         : فمنـها ، واملسموع
وفيـه علـم   

                                                        

ــة الســدة     )١( ــاريخ األئم ــادة يف ت م واألعــال ، ٤٤٤انظــر الفهــرس  )) ع((وســرية اهلــادي   ، ١٣٥انظــر اإلف

 ١٩١والتحف شـرح الزلـف    ، ٤٥واحتاف املسترشدين    ، ٥٩٨ واملصابيح   ٣٣وبلوغ املرام    ، ١/٢٦٨

 ١٦والفلـك الـدوار    ، ١٠٧ واملقتطـف مـن تـاريخ الـيمن        ٦٠وأئمة الـيمن    )) خ((والترمجان بابن مظفر    

ــاريخ الــيمن الفكــري يف العصــر    ، وتــاريخ  ، ٢٠٥وعمــدة الطالــب   ، ٢/٣٠٢ومعجــم املفســرين   وت
  .٢٠٢وأعالم املؤلفني الزيدية  ، ١/١٥٧لعباسيا

  .١٣٥واإلفادة  ، ٥٩٨املصابيح  )٢(

 .الواسعة ): ب(يف  )٣(

 .الغوية ): أ(يف  )٤(
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ولــه كتــاب ،  قــدر عشــرين كاملـة وهــو جملــد كـبري ، وكــالم حســن غريـب ،عجيـب 

وكتـاب يف مسـائل      ،التنبيـه ) يف(وكتـاب   ،وكتـاب يف الفقـه    ،وكتاب التوحيد ،الدامغ

وله يف علـوم القـرآن مـا    ،وكتاب الرد على اإلباضية فرقة من فرق اخلوارج     ،الطربيني

 uومـن شـعره   . إىل غري ذلك من التصانيف املشـهورة     ،يشهد له باإلصابة والتربيز   

 :قوله
  يف املفــــارق قــــد أتاكـــــا  وشــــيبك 

 

 لـــــداأبعـــــد األربعـــــني رجـــــوت خ 

ــ كمهتهع ــنِمـ ــا  ِر امـ   اهللا  وحيـــك قـــد دهاكـ

 

ــد منـــــــه     ــذي البـــــ ــأين بالـــــ  كـــــ

أمهما رقيـة بنـت إبـراهيم بـن حممـد      ، وفاطمة،القاسم أبو حممد : uأوالده   
ذكـره  ،وعلي ألمهات أوالد  ،وحيىي،وجعفر،واحلسن،وإمساعيل ابن القاسم بن إبراهيم   

uبو طالب السيد أ
)١(

 . 

 :$مدة ظهوره ونبذ من سيرته ووقت موته وموضع قبره 

وأقـام مـع أخيـه    ، من احلجاز يف آخر ذي احلجة مـن سـنة ثالمثائـة   uملا قدم   

عليهمــا الســالم حــىت كــان يــوم األحــد لثمــان ليــال خلــت مــن صــفر  ســنة إحــدى   

، ن يقـوم فـيهم   فاستعانوا به على أخيـه املرتضـى أ       ،وثالمثائة اجتمع إليه وجوه خوالن    

ــك  ــألوا الناصــر  ،فكــره ذل ــده فأجــام إىل     uفس ــان وال ــا ك ــى م ــيهم عل ــام ف  القي

. وقـام فــيهم وأعطـوه العهـود واملواثيــق علـى القيــام معـه علـى كــل مـن نــاوأه       ،ذلـك 

 . الذي فيه قربهu يوم اجلمعة يف مسجد اهلادي uوكانت بيعته 

                                                        

: أوالده  ((١٩٧وقال السيد العالمة جمد الـدين املؤيـدي يف كتابـه التحـف شـرح الزلـف              . ١٣٥اإلفادة   )١(

هم بـاليمن وإمسـاعي عقبـه حبلـب وغريهـا واحلسـن املنتجـب        وحيـىي عقبـ  ، أبو حممد القاسم املختار وعلي    

وحممـد  ، وإبـراهيم عقبـه مبصـر    ، والرشيد عقبه بدمشق ، ودواد عقبه برام هرمز وغريها     ، أوالده ببغداد   
 )) .واحلسن واملهدي هنالك، حبلب 
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 علـى اجلهـاد يف    فيمـا يتضـمن الـدعاء إىل ديـن اهللا  واحلـث           uومن رسائله   

أال وإين قـد رغبـت فيمـا رغـب اهللا  فيـه فنهضـت           :  uقوله  ، سبيل اهللا  بني يديه    
ومل أسع لطلب ،وعرفت ما أمر اهللا  فأعلنت به    ،وقمت فيما ندب إليه فسموت له     ،له

وال ،وال طلب فسـاد يف األرض وال إضـاعة حلـق   ،دنيا وال توفري مال وال ازدياد حال  

وال ،وال فعل شنعة، وال إظهار بدعة،وال إراقة دم حرام،رموال هتك حمل،انتهاك ملسلم

ــة  ــة رفع ــة، حمب ــع ، وال إرادة رفاهي ــاخرة جبم ــالزم احلجــة يب   ،وال مف ــت ل ــا قم ، وإمن

)١(وتوثــق أرباقهــا،ووجوــا علــي
علــى حــني جفــاء مــن اإلخــوان وتــراكم مــن   ، يب 

امسـي مبجهـول   وال ، وليس مكاين خيفى والمقامي يغىب  ، األحزان وإفراد من األعوان   
وميكـن املتخلـف التـأول مـع احملـن الـيت أنـا        ،وجيد حجة اخلاذل  ،فيعذر الغافل واملتثاقل  

ومطلـب للسـعة   ، وعابـد للـدنيا   ،واألمور اليت أقاسيها من كثرة  الئـم ال يرضـى          ،فيها

، ومتسخط وقت ال يعطى   ، ومفرد عند الشدائد ال يرعى    ، ومتربص ال يتقى  ، والغىن

أال وإين إمنـا  ، فإذا فارقوها انقلبوا،إذا عدمها أهلها معي ذهبوا وما دعوت إىل الدنيا ف    
أنـا  ، دعوت إىل ما دعا إليـه مـن كـان قبلـي مـن األئمـة الطـاهرين والعبـاد الصـاحلني              

الغضبان هللا جل ثناؤه إذ عصـي  ، الشاري نفسه هللا سبحانه  ،#عبداهللا  وابن نبيه     
لو أسعفتين األعـوان وعاضـدتين   ف، وقتلت الدعاة إىل دينه ،واستخف بفرضه ، يف أمره 

لعلوت فرسـي واعتضـيت رحمـي وتقلـدت     ، وصرب على دعويت أهل األديان،األنصار  
وكـان جييـب األقـران     . وقصدت أعداء اهللا  جل ذكـره        ، جناد سيفي وآخيت درعي   

واختلفـــت ،إذا أشـــرعت األســـنة،إىل يـــوم الطعـــان صـــابرا حمتســـبا مســـرورا جـــدال

وكثـرت  ، وسـالت الـدماء   ، وتكافحـت الرجـال   ،ألبطالودعيت نزال ملعانقة ا   ،األعنة

                                                        

  .٢٣١خمتار الصحاح . بالكسر حبل فيه ِعدة عرا تشد به البهم : الربق )١(
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فأنا أشـهد  ،فياهلا خطة مرضية هللا جل ثناؤه ما أشرفها   ،ورضي الرب األعلى  ،الصرعى

ويصـلح علـى يـدي أمـر هـذه      ،اهللا  لوددت أين أجد إىل حيلة سـبيال يعـز فيهـا الـدين     
 أعظم فذلك، وأالقي محامي، وأين أجوع يوما واطعم يوما حىت تنقضي أيامي  -األمة

ولو كان ذلك وأمكن مـا نزلـت عـن فرسـي        ، السرور وأجل احلبور وأشرف األمور    

فنكـون يف  ،واخلـيالن يتجـاوالن  ،والصفان قائمان واجلمعـان يقتـتالن   ،إال لوقت صالة  

 : بصفنيuذلك كما قال شاعر أمري املؤمنني 
 فجــــوفينــــا الســــيوف وفينــــا احلَ  

 

ــرات    ــاء الفــــ ــوم مــــ ــا القــــ  أمينعنــــ

 فعـــــرمـــــاح وفينـــــا الز وفينـــــا ال كمهتهع

 

ــيج    ــل الوشــ ــوازب مثــ ــا الشــ  وفيهــ

ــف   ــردى مل خيـــــ ــوه الـــــ  إذا خوفـــــ

 

 ــي ــا علــــــ ــوفينــــــ ــه ســــــ  ورة لــــــ

 :وكما قال جدي القاسم بن إبراهيم عليه السالم 
ــر الْ ــان املزهـ ــخوإن جنابـــك كـ  راِضـ

 

ــال   ــا زال مهـــي فيـــك متصـ  دنيـــاي مـ

  بـــأخرى فمـــا ينفـــك مفتقـــرا   هـــم كمهتهع

 

ــة يل م   ــت حاج ــها إذا انقض ــك أعقب  ن

ــرا   ــل أو كثـ ــي ورزق قـ ــل رحمـ  يف ظـ

 

ــرا  ــرمحن مبتكــــ ــىت أراين إىل الــــ  مــــ

وقـد شـغل   ،وغريب يف أمة جـدي  ،فأنا وحيد دهري  ،ولكن قل املعني على هذا الدين      

)١(وضعف عزمي،بذلك قليب
. 

 بويع له باخلالفة يـوم اجلمعـة يف مسـجد اهلـادي إىل احلـق الـذي فيـه قـربه                  وملا
إـم  : فاجتمع إليه خلق كـثري مـن النـاس قيـل    ،يف ذلك اليوم ركب إىل صعدة القدمية     

وأنشـده  إبـراهيم بـن حممـد التميمـي يف ذلـك اليـوم         ،كانوا فيمـا بـني صـعدة والغيـل        

 :قصيدة أوهلا

                                                        

  .٦٠١ -٥٩٩املصابيح  )١(
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 وأن تراجــع فيـــه الشـــوق والطربـــا 

 

ــا     ــبني أن جيب ــوم ال ــك ي ــادات قلب  ع

 :وخرج إىل املدح فقال كمهتهع
 بـــأن يكـــون هلـــم دون األنـــام أبـــا    

 

 قـــوم أبــــوهم رســــول اهللا حســــبهم  

ــبا    ــام نســـ ــداين إىل أنســـ ــذا يـــ  هـــ

 

ــن   ــنيب ومــ ــاخر أوالد الــ ــن ذا يفــ  مــ

 وجــدت كــل فخــار منــهم اكتســبا     

 

ــدوا   ــوام واجتهـ ــر األقـ ــوم إذا افتخـ  قـ

ــلبا      ــد الصــ ــا نعبــ ــا عكوفــ ــا فتئنــ  ملــ

 

ــا    ــه تالفانــــ ــوال اإللــــ ــهملــــ  بدينــــ

ــا    ــا الكتبــ ــن اهللا  يف حافاــ ــو مــ  يتلــ

 

ــام   ــام حِ أقـــ ــل يف أبيـــ ــاقَجربيـــ  بـــ

ــه ســـــببا      ــه إذا لـــــذنا بـــ  لنـــــا إليـــ

 

ــريكم  ــاس وجــــدنا اهللا  صــ  أنــــتم أنــ

 عنــا وال ينجــز الوعــد  الــذي كتبــا     

 

ــم    ــوى بغريكـ ــوء والبلـ ــدفع السـ  ال يـ

ــا       ــد غلب ــنكم فق ــه م ــن يكــن حزب  وم

 

ــتم حزبــــه مــــن دون غريكــــم      وأنــ

ــذبا    ــم كـ ــامى بكـ ــن سـ ــال ملـ  وال يقـ

 

 غريكـــمال يصـــلح الـــدين والـــدنيا ب   

 عــاب اإللــه فقــد أودى وقــد عطبــا     

 

 مـن عـابكم حسـدا عـاب اإللـه ومـن       

 ــومــن ياِرحكُبــام  جهــال فقــد حرب
)١( 

 

 ومــن يكــن ســلمكم يســلم بســلمكم  

ــا     ــذي انتخب ــامت الرســل ال  جلــدكم خ

 

 مل يفـــرض اهللا  أجـــرا غـــري حـــبكم    

ــدعاء لكــم    على كل من صلى ومن خطبا فرض  ــيكم وال ــالة عل ــىت الص  ح

  اإلمـــام علينــــا اليـــوم قــــد عتبــــا  أن 

 

 فتشو
)٢(

 امللحدون النوك إذ علموا 

  فيأخذ السيف من هاتيك ما انتصبا
ــت ــكم  : فقل ــال رؤوس ــوا جه  ال ترفع

 

                                                        

 .سقط عجز هذا البيت ): أ(يف  )١(

 .تسوف ): أ(يف  )٢(

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 

7=L9?: 20ِ. دOَ9َ 5َري اRْ9َ(َ ز#$ ا FH TU?W( 1="  .ا/X ا "Z[R ـ  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ـ ا  c#5زd وا WJ0 وا "e/[RK  ر$H &آW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ٦ 

ــدبا   ــد احلــ ــا الوالــ ــبه فينــ ــه ليشــ  منــ

 

 إن اإلمــــــام وإن أبــــــدى معاتبــــــة   

ــا      ــا أدبـ ــه قـــد كانـــت لنـ  وحمنـــة منـ

 

ــا    ــان اهللا بالغهــ ــور وكــ ــت أمــ  كانــ

 م األمـــر أو كربـــا بعـــد اإلمـــام فـــت   

 

وقــد تــوىل أمــور النــاس خريهــم      
)١( 

 ــــج الثغــــور ومل الصــــدع فارتأبــــا 

 

 صــنو اإلمــام ومــن ســد اإلمــام بــه       

ــنٍ   ــذي ميـ ــى بـ ــأمسـ ــا أمنـ ــن رهبـ  ا ملـ

 

ــرن    ــود يف قـ ــن واجلـ ــو حسـ ــذا أبـ  هـ

ــدين اهللا  حمتســـــبا     ــا بـــ ــام فينـــ  وقـــ

 

ــة     ــل مهمل ــت قب ــور وكان ــاس األم  س

ــا    ــاق حمتجبــ ــية اإلنفــ ــه خشــ  مل تلفــ

 

ــوا   ــال وامتنعــ ــل املــ ــب أهــ  إذا حتجــ

ــه كـــــرم يرتـــــاح إن طلبـــــا      أفعالـــ

 

 ــصـــــلب لـــــه شـــــيم  م أموالـــــه نعـــ

ــذنب جـــ    ــل لـ ــو اخلليـ ــادجيفـ   أو لعبـ

 

 يعطي اجلزيل وال يرضى القليل وال 

ــة  ــوم العروب ي
)٢(

ــا   ــوالن إذ ركب  يف خ

 

ــلتا     ــول اهللا  منصـ ــن رسـ ــدا ابـ ــا بـ  ملـ

ــا عصــبا       ــو ــب يتل ــا عص ــن حوهل  م

 

 ه عحفُّـــتــب ــبصـ ــاقت ـــا عصـ   ضـ

ــال لَ    ــا جحفــ ــه مجيعــ ــوا إليــ ــجأتــ  ابــ

 

ــعد والربيعــة إذ     ــن س ــال ســعد ب  رج

 إذا تالطـــم مــــوج البحـــر وارتكبــــا   

 

 كأنــــه الــــيم إذ جاشــــت غواربــــه    

ــكبا   ــاق وانســ ــق األرض واآلفــ  وطبــ

 

ــحائبه  ــت ســ ــالعريض إذا  التفــ  أوكــ

ــا   ــالم فاكتأبـ ــن عانـــد اإلسـ ــاء مـ  وسـ

 

ــه  ــر املســــلمون بــ  راق العيــــون وســ

 
لو أـا اضـطرمت    

)٣(
 كانـا هلـا حطبـا      

 

ــهما     ــرب بينـ ــار احلـ ــبان نـ ــا يشـ  كانـ

 
ــا    ــتطيعون مـــن إشـــقائها هربـ  ال يسـ

 

ــواقفهم    ــار مـ ــرف هـ ــفا جـ ــى شـ  علـ

  
                                                        

 .كلهم ): أ(يف  )١(

 .أي اجلمعة  )٢(

 .اضطربت ): أ(يف  )٣(
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 ٧ 

ــا رب ــذ العربـــ ــها أنقـــ ــدك منـــ   جبـــ

 

ــذهم     ــها فأنقــ ــداركهم منــ ــىت تــ  حــ

ــ يِب  كُِنمــطحبام   فأماطـــا احلـــرب واصـ

 

ــهما   ــان بينــــ ــألف اهللا  باإلحســــ  فــــ

ــ    ا األوراق والــــذهباال يعــــدلون ــ

 

ــم    ــاملني لكـ ــد العـ ــنائع عنـ  تلـــك الصـ

ــا    ــد وجبـ ــكر قـ ــذا الشـ ــا فهـ  وآخرينـ

 

ــا    ــا ألولنـــــ ــة فينـــــ ــأنتم رمحـــــ  فـــــ

وبعـث قـواده وعمالـه إىل مجيـع        ، فبـايعوه علـى الطاعـة     ،مث أقبلت مهدان وأهل جنـران      
ودانـت لـه ملـوك الـيمن واسـتوىل علـى أكثـر        ،وساس األمـور أحسـن سياسـة    ،خماليفه

، فقــد كانــت شــوكتهم قويــة يف عصــره،انــت أكثــر حروبــه مــع الباطنيــةوك،أعمالــه

، وأظهروا املنكرات كلها وشربوا اخلمور يف شهر رمضـان املعظـم اسـتخفافا حبرمتـه     

وكانت النساء جيتمعن يف ليلة من الليـايل يف بيـت مث يـدخل الرجـال        ، وأباحوا احلرام 
ويقــرؤن ،  يواقعهــاعلــيهن يف الظلمــة فيأخــذ كــل واحــد منــهم مــن وقعــت يف يــده  

)١(سجعا
وادعـوا أن   ،زعموا أنه قرآن نزل علـى رأسـهم يف اإلحلـاد علـي بـن الفضـل                 

 يف كـل   uفكانـت جنـود الناصـر       ، ذلك شرع ودين نزل عليهم من رب العـاملني        

) نغـاش (وكـان آخـر الوقـائع وأعظمهـا وقعـة          ،وقت تأخد منهم الثأر وتـنقم األوتـار       

ري مـن مجيـع املغـارب وناحيـة امـة وقائـدهم        وكان قد اجتمع من الباطنية خلـق كـث        

ونـدب  ، فأقـاموا يف نغـاش    ،يومئذ صاحب مسور عبد احلميد بـن حممـد بـن احلجـاج            

وأبـو جعفـر    ، إبراهيم بن احلسـن العلـوي العباسـي       :  أمراءه وقواده وهم   uالناصر  

فانتـدبوا وـدوا يف    ، وغريهم من الرؤساء  ،وعبداهللا  بن عمر   ،أمحد بن حممد الضحاك   
وكــان ابتــداء القتــال يف يــوم األحــد . ه القرامطــة طــالبني اجلهــاد يف ســبيل اهللا وجــو

لليلتني بقيتا من شهر شعبان سنة سبع وثالمثائة عقيب وصـول أوائـل عسـكر اإلمـام          

                                                        

 .وسجعوا سجعا ): أ(يف  )١(
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u  فتالزم القتال يف موضع يعرف ببيت الورد بني الفريقني مـن صـالة           ،  إىل اخلرية

 .الظهر إىل غروب الشمس

uعمر وهو مصنف سرية الناصر قال عبداهللا  بن  
)١( 

ولقد رأيت مـن نصـر   :

لقــد رمونـا وحنــن  ،  عجبــا عجيبـا t  الناصــر لـدين اهللا  #اهللا  لوليـه وابــن نبيئـه   
فلقـد رأيـت نبلـهم منكوسـة بـني          ، وقوف بني القبيلتني من ج عبداحلميد القرمطـي       

، ة لعنـهم  اهللا وهربت جنود الباطنيـ  ، القتال ما تصيب أحدا   مبن اهللا وإحسانه تعاىل         

فلما أصبحوا ضـوا إىل قصـر      ،ووقف اجلند اإلمامي يف اخلرية ليلة اإلثنني      ،وقتل فيهم 

)٣(وارجتز الغطريف بن الضحاك العلوي،بالقرب من نغاش )٢(احلمدي
 :وهو يقول 

ــهتـــــــني اهلـــــــالل زمثـــــــلُ  ه أجنمـــــ

 

 ســــــيدنا الناصــــــر بــــــاد علمــــــه     

 طـــــرا وخـــــوالن مجيعـــــا ختدمـــــه    كمهتهع

 

ــدان  ــ  مهـــ ــار تقدمـــ ــل مغـــ  ه يف كـــ

ــه   البــــد مــــن حصــــن اللعــــني دمــ

 

 وأرجـــــــو أن الكـــــــرام تعظمـــــــه   

 ويف غـــــد يبصـــــر مـــــا ال يعلمـــــه    

 

ــه    ــه ونغنمـــــــ ــتحل مالـــــــ  ونســـــــ

ــه    ــور قلمــــ ــا ال جيــــ ــق فينــــ  واحلــــ

 

 مـــن أخـــذ مـــال بـــالقران نقســـمه     

قـال  ، فـدنا العسـكر املنصـور ومـنعهم مـن ذلـك      ،وكانت القرامطة تشـرب مـن مائـه        

فكان من نصـر اهللا عـز وجـل أن قـدم        ،ومل يكن معنا أسواق وال أهبة ملقام      : الراوي  
علينــا قــوم مــن ناحيــة صــنعاء معهــم مثــانون محــال مــن دقيــق فباوعهــا يف معســكرنا    

وعـوى  ، احلمـدي ليلـة الثالثـاء   وباتوا علـى املـاء يف    ،فحسنت احلال واستغىن العسكر   

                                                        

 ) .خ(سرية اإلمام الناصر لدين اهللا  )١(

 .احلمودي ): أ(يف  )٢(

 .الصائدي ): أ(يف  )٣(
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 ٩ 

يعـز علـى يــا ذئـب غـدا شــبعك مـن حلــوم      : الـذئب فصـاح أمحــد بـن حممـد العنســي    
 :وقال راجز خوالن، القرامطة فصاحوا به

ــرا  ــرب قســـ ــودي بضـــ ــاء احلمـــ  مـــ

 

 ــراحنـــــن محينـــــاكم وح  زنـــــا القصـــ

ــرا  كمهتهع ــاهرين نصــــ ــن الطــــ  جتــــــد البــــ

 

ــرا    ــاس تتـــ ــومي بالقيـــ ــوالن قـــ  خـــ

ــي   ــر نعلــ ــى الفخــ ــا علــ ــراإنــ   الفخــ

 

ــدرا    ــاف الغـــ ــذمام ونعـــ ــويف الـــ  نـــ

ــ      راعلــــى األعــــادي بالرمــــاح دســ

 

ــرا    ــو قهــــ ــدان تعلــــ ــا مهــــ  وقومنــــ

ــربا   فإننـــــــا نعمـــــــل فيـــــــك الصـــــ

 

ــرا    ــول الظهـــ ــد ال تـــ ــد احلميـــ  عبـــ

  ى وأحــــــرى لَواحلــــــق أوىل بــــــالع 

 

ــ  ــدا نــــ ــزلُِّذغــــ ــرا عــــ  كم والكفــــ

 عدة الباطنيـة    وبلغت،إن عدم بلغت إىل ألف وسبعمائة     :  وقيل.وقويت جنود احلق   

)إم سبعة آالف:  قيل(كثرة عظيمة   
) ١(

فلما كان يوم الثالثاء غـرة شـهر رمضـان     ،

عظمه اهللا  من سنة سبع وثالمثائة د اجلند اإلمامي الناصري حيف بـه النصـر وحيـده     
وكان إبراهيم بن احلسن العلوي العباسي  ،الظفر قاصدين ألعداء اهللا  تعاىل يف نغاش  

وكـان أبـو   ، امليسرة مبـن معـه مـن خيـل مهـدان ورجلـها وخيـل خـوالن          رمحه اهللا  يف   

مهــدان ؛ جعفـر أمحـد بـن حممـد الضـحاك اهلمـداين رمحـه اهللا  مبـن معـه مـن األنصـار           
وعبداهللا  بن عمر يف القلب مبن معه من فرسان مهـدان ورجالتـها      ،وخوالن يف امليمنة  

وصاح شـعيب بـن   ،وا الباطنيةمث ساروا قدما حىت استقبل   ،  وأهل النخوة والوفاء منها   
يا معشر مهدان امسعـوا قـويل وعـوا كالمـي واهللا  لـئن مل أر              : حممد السبيعي األرحيب  

ولتكونن للقرامطة ، هذه املضارب خرقا يف أيديكم يف يومكم هذا ليحلن بكم البوار   

فقـدموا  ، وينتـهكن حـرميكم ويـذهنب عـزكم    ، مبرتلة محري عليها براذعها باقي أيامكم 

                                                        

 .ساقط من األصل  )١(
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 ١٠ 

وال تنظروا إىل ويل القرامطة املشـركني فليسـوا لكـم    ، نفسي بالضرب قدما  فدتكم  
وما بينكم وبني أن تنالوا من عـدوكم مـا تريـدون إال صـرب سـاعة يسـرية مث              ، بنظراء

 .أيقنوا بالظفر وبفخر هذا اليوم باقي أعماركم

ولقد رأيـت مـن مسعـه مـن العسـكر      : قال مصنف سريته وهو عبداهللا  بن عمر   

فصمموا قدما وذمـر بعضـهم   ،  لقوله اهتزاز العرب وحركتهم احلرية والنشاط اهتزوا

)١(وعبأ القرامطة عساكرهم على رأس جبل نغاش      ، بعضا
وكان قائدهم عبداحلميـد     ،

بن حممد بن احلجاج   
)٢(

يف القلب بأهل العة وما يليها من بين شاور املعيل والشـاهل        

يمنــة القائــد اآلخــر حممــد بــن وأهــل العضــد وأهــل نضــار وبــين أعشــب وكــان يف امل
إمساعيل اجلويب وعبداهللا  بن أيب املالحـف الصـنعاين وكانـا يف حجـور وعيـان وأهـل          

وكـان يف امليسـرة يوسـف بـن يعقـوب          ،حفاش وملحـان ومسـور والضـلع واألعـذار        

وأهـل حجـة   ، الوردي يف  النجبة وهم أصحاب ركاب القرمطـي وأهـل الثقـة عنـده         

وكانــت معهــم خيــل مــن عــك      ، هم مــن القبائــل  وأهــل أدران وعيــان ومــن يلــي    
فصــاح صــائح مــن ،فســار كــل واحــد مــن الفــريقني حــىت تنــاظروا وتــدانوا  ،وغريهــا
وأنكم هلم  ،#أنتم تزعمون أنكم شيعة آلل حممد   ، يا معشر القرامطة  :  املسلمني
وإمنـا ختـدعون بـذلك      ؟،فما بالكم قابلتموهم جبيوشكم للقتال وإراقـة الـدماء        ، أنصار
وإين أدعـو دعـوة   ،وأنتم أعداء حممد وآل حممد عليـه وعلـيهم السـالم        ،والطغامالعوام  

واهللا  عز وجـل أرضـى للرضـى     ،وأبتهل إىل اهللا  عز وجل يف قبوهلا وفيها لكم نصفه          
 .وأسخط للسخط

                                                        

 . ساقطة ): أ( )١(

 .حجاج  ): أ(يف  )٢(
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 ١١ 

ــول  ــا أقـ ــك : وأنـ ــك وســـلطانك وامتنانـ ــهم بعزتـ ــالم، اللـ ــك لإلسـ ، وتكرمتـ

 حملمـد وآل حممـد فأهلكـه     من كان منـا ومـنكم مبغضـا        ،#وتشريفك آلل حممد    

ومن كان منا ومنكم حمبا حملمد وآل      ،واهزم مجعه ، واسفك دمه ، وعجل نقمته ،اليوم

وأحقـن دمـه وثبـت      ،وأظهر حجته ،فانصره وعجل نصرته  ، وقائما معهم باحلق  ،حممد
وصـاحت  ، وأمـن أصـحابنا  .. آمـني  .. آمـني   : فقال القرامطة بأصـوات عاليـة       ،قدمه

فـأمن أصـحابنا وأمنـت      (، حـب الفئـتني إليـك يف يومنـا هـذا          اللـهم انصـر أ    : القرامطة

)القرامطة
) ١(

فاقتتـل النـاس    ،وسالت عن إرعـاد وإبـراق     ، مث قامت احلرب على ساق    ، 

وطلع إبراهيم بن،حىت زالت الشمس 
)٢(

فـاقتلعوا  ،  وكـان ردفـا ألصـحابه   tاحملسـن   

حـد  وانكشـفت القرامطـة منـهزمني ال يلـوي أ         ، مضارب القـوم ودخلـوا معسـكرهم      

ــهم علــى أحــد  ــهم بشــر     ، من ــل من ــهم اهلامــات حــىت قت وســيوف احملقــني تقطــف من

وأفلت عبد احلميـد القرمطـي   ،وهم يف هزمية فاضحة حىت تعلقوا جببال املصانع   ،عظيم

وتغـنم  ،وكان  حتته فرس جواد جنا عليها  بعد أن كان قد دنا عطبه      ،والرماح يف قفاه  

انصرفوا عنـه وإن مضـارب القرامطـة        و، الناس من السالح والدواب ما يكثر ويعظم      
وقـال عبـداهللا  بـن    ، خلرق يف أيديهم على ما حرض عليه شعيب بـن حممـد السـبيعي           

 ...عوجا خليلي أوان املوسم :  أمحد التميمي أرجوزة أوهلا 

 :وخرج إىل ذكر الوقعة فقال

عبــــد احلميــــد بالفعــــال املــــؤمثِ   
)٣( 

 

ــرم   ــالل اــــــ ــي بالضــــــ  القرمطــــــ

 كمهتهع
ــد  ــف الـــ ــمِ وخلـــ ــم الوضـــ  عاة حلـــ

 

ــن حِ   ــر عـــ ــر ال يقصـــ ــملْإذ فـــ  ملـــ

                                                         

 .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف  )١(

 .بزيادة املنذر ): أ(يف  )٢(

 .ذي الفعال ، ذي الضالل ): أ(يف  )٣(
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 مـــــن خضــــــرم ســـــاللة خلضــــــرمِ  

 

 ــن م ــا ابــ ــاك يــ ــحإيــ ــدمٍنِســ   مل أعــ

ــك غشمشـــــــــمِ     وملـــــــــك مللـــــــ

 

ــم   ــيد معمـــــــــ ــيد لســـــــــ  وســـــــــ

 ومقــــــــول ملقــــــــول مل خيصــــــــمِ    

 

ــرمِ   ــاذخ عرمــــــــ ــاذخ لبــــــــ  وبــــــــ

ــربِم   وماجــــــــــد ملاجــــــــــد مل يــــــــ

 

 وصـــــــــمد لصـــــــــمد مل يـــــــــرغِم 

 يلقـــى الوفـــود غـــري كـــايب املبســـمِ     

 

 معــــــدن أركانــــــه مل ــــــدِممــــــن  

ــتمِ   ــالم األقـــ ــور يف الظـــ ــت نـــ  فأنـــ

 

 بغــــــــرة مشــــــــكورة مل تــــــــذمم   

وأقـام املسـلمون يف   ، وتبدد عسكره واحنل نظـام مجعـه    ،واستقر عبداحلميد يف حلملم    

 .جبلهم يوم األربعاء بقصر احلمدي

 يعلمونه مبـا كـان مـن    uفلما كان يوم اخلميس كتبوا إىل الناصر لدين اهللا         
وعـاد كـل مـن القـواد     ،وأمروا بأمخاس الغنائم ومجاعة من رؤوس القتلـى     ،بنيالفتح امل 

ــاد جــواب الناصــر   ،إىل مركــزه وموضــعه  حيرضــهم علــى جهــاد القرامطــة  uفع

، فاجتمع  القواد على النـهوض يف النصـف مـن شـهر رمضـان     ،وقصدهم إىل أوطام  

اء وضـوا يـوم اخلمـيس إيل    فوقفوا الثالثاء واألربع، والتقوا إىل اخلرية يف يوم الثالثاء     
وخلـف يف حلملـم      ،)بأحضـاض (فنجا عبد احلميد منهزما إىل جبل يعـرف          ،حلملم

فلمـا أيقـن بـه     ،فقصدهم عبداهللا  بن حممد السـعدي يف عسـكره    ، رجال من أصحابه  

فــدخل ،وهــو املعــروف اآلن مبيتــك،)موتــك(مــن يف حلملــم ولــوا هــاربني إىل جبــل 

وطلـع عبداحلميـد   ، واستوىل على ما فيها من الطعام، السعدي حلملم فأحرقها بالنار  

فلمـــا علــــم ـــم جنــــا   ،مث ـــض العســــكر كلـــه إىل املصــــانع  ،)مــــدع(إىل جبـــل  

ــت هــذه الوقعــة أعضــاد امللحــدين ،)مســور(إىل ــدين وأعــزت كلمــة  ،وفت ونعشــت ال
 .وشتت مشل اجلاحدين،املوحدين
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غـت  لقـد شـهدت احلـروب وعاينتـها مـذ بل      : uقال مصنف سـرية الناصـر       

)١(فمـا رأيـت يومـا كيـوم نغـاش أكثـر قتلـى            ، احللم
ولقـد  ، مـن أعـداء اهللا  القرامطـة    

ا كخريـر املـاء   فلقد مسعت للـدماء خريـر  ، حبست فرسي يف موضع قد كثر فيه القتل 

، ولقد رأيـت ظبيـا مقتـوال قـد سـقط بـني قتـيلني       : قال رمحه اهللا، إذا هبط من صعود 

وذلك أنـه ملـا    ،ظبيني مقتولني يف موضع آخر    أنه رأى   : وحدثين بعض أصحابنا  : قال  
فـدخلت الوحـوش بينـهم      ،وقعت اهلزمية يف القرامطة مع كثرم أخذوا اجلبل عمومـا         

ولقـد صـح لنـا أن كـثريا مـن القرامطـة دخلـوا بـني القتلـى وتضـمخوا           ،فقتلت معهـم  

وذلــك أين ، ولقـد بـان يل بـني مـن ذلـك     ،حـىت أفلتـوا ملـا جـن علـيهم الليـل       ،بالـدماء 
فلقـد  ،ناهرة حىت رجع املتبـع مـن  أصـحابنا   : ت على موضع من البون يقال له        أشرف

رأيت اجلبل ال كالسيل من القرامطة عراة يسعون هربا من كان مندسـا يف اجلبـال            

وذلــك أن كـــثريا مــن عســكرنا مــل  القتــل فســـلب      ،والشــعاب وحتــت األعنــاب   
فقلـت  ،م بعضاولقد كررت راجعا على شعب فيه قتلى كثري قد ركب بعضه          ،وخال

فلمـا كـان مـن الغـد نظـرت إليـه       ، احفظـوا هـذا املوضـع حـىت ننظـره غـدا        : ملن معي 

فعلمـت أنـه كـان فـيهم أحيـاء دخلـوا بـني القتلـى مث                ، فوجدته رقيقا خبالف ما كان    
ولقد اجتهـدنا أن نعـرف عـدد القتلـى فمـا قـدرنا علـى        : قال،صح لنا اخلرب بعد ذلك 

وفقد من دعام وأهل الرئاسـة منـهم      : قال  ، كنةوافتراق األم  ،ذلك لتباعد الشعاب  
ولقد وجد بعد ذلـك قتلـى كـثرية يف شـعاب نغـاش بسـالحهم             ،مثانية وأربعون داعيا  

وما قتل مـن أصـحابنا يف قتـال يـوم األحـد وال الثالثـاء أحـد          : قال  ،وثيام ما سلبوا  

 .سوى رجل واحد من البون أخطأ به بعض أصحابنا بضربة فمات منها

                                                        

  .١٢٥وما أثبناه من التحف ص، والمعىن له ) قتال ممن رأيته وعلمت قتل (وردت يف السخ  )١(

 .  ا )FH 2K9 (9)$ا FH $=(: $=IJ أ:)$ :  D=E اABCم :?< =; . 9$ا*7 ا 5رد#" 23 (0/., أ*)" ا &#$#"ا 

7=L9?: 20ِ. دOَ9َ 5َري اRْ9َ(َ ز#$ ا FH TU?W( 1="  .ا/X ا "Z[R ـ  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ـ ا  c#5زd وا WJ0 وا "e/[RK  ر$H &آW) "[dh).  

www.almahatwary.org 



 ١٤ 

أن عـدة  :  يرويـه عـن بعـض أهلـه    ، uنا عـن اإلمـام املنصـور بـاهللا      وحكي ل 

قصـدهم  ،وملا استقر  عبد احلميد يف ناحية مسور      ،القتلى يزيد على مخسة آالف قتيل     

وضــايقوهم أشــد ،فأحاطــت ــم مــن مجيــع جوانبــه  ،uجنــود الناصــر لــدين اهللا  
سـطوة احلـق إال   فمـا أنقـذهم مـن    ،املضايقة وقتلوا منهم يف وقعات كـثرية يف أرجائـه    

وضوا من هنالـك قاصـدين إىل   ،جنود املسودة ضت من العراق ووصلت إىل زبيد      
 uفتأخرت جنـود الناصـر   ،وكان إتيام مبراسلة من القرامطة  ،uجنود الناصر   

جمتهدا يف إمخاد نار امللحـدين حـىت تـويف     ،  ساعيا يف إقامة قناة الدين     uومل يزل   . 
t      لثمانية عشر ليلة خلـت مـن شـهر احلجـة سـنة مخـس            يوم األربعاء ضحى النهار

)١(وعشرين وثالمثائة
. 

ودفن بصعدة إىل جنـب   .  حنو ثالث وعشرين سنة      uوكانت مدة ظهوره    
 .أخيه وأبيه ومشاهدهم معروفة ومزورة

* * * 

 

 

 

 

 

                                                        

 .وثالمثائة  سنة عشرين tحىت توىف ): أ(يف  )١(
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  )١(u اإلمام املهدي لدين اهللا
أبو عبداهللا  حممد بن الداعي إىل اهللا  احلسـن بـن القاسـم بـن احلسـن ابـن               : هو

علي بن عبدالرمحن بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بـن علـي بـن أيب طالـب            
وأبـوه  ،وكل آبائه سادة قادة   ،بنت فريوز الديلمي   )٢(خورخور: وأمه. عليهم السالم   

وهـو القـائم    ،uذي يضـرب بعدلـه املثـل يف الـبالد الـيت ظهـر فيهـا أمـره             األدىن ال 
وكلمـا  ،وأمريه يف حـال حياتـه    ،  والوصي له بعد وفاته    uباألمر بعد الناصر للحق     

 . )٣(عال من أب فهو ذو فضل وزهادة وعفة وعبادة
 :uصفته 

كثري البكـاء مـن خشـية     ،)٤ ()الشيبة إىل السمن(حسن  ، منور الوجه  uكان  
، شـديدا علـى الفسـاق     ،مقربـا للصـاحلني وأهـل اخلـري       ، سـريع الدمعـة   ،   عز وجل   اهللا

مث يرجع أحسـن  ،معروفا بسالمة الصدر وحسن الرجوع على حدة مفرطة كانت به       
  .uذكره السيد أبو طالب  ،رجوع

 :u ذكر طرف من مناقبه
حـىت أضـحى ميزانـه يف الفضـل امليـزان       ، على طريقة السـلف الصـاحل      uنشأ  
وبـرز فيهمـا   ، حىت أحرز منهما قصبات السبق، بني العلم والعمل  uمجع  و،الراجح

                                                        

واألعـالم   ، ٢٠٩والتحف شرح الزلـف   ، ١/٣٢١والشايف  ، ١٣٧انظر اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة       )١(
ــي  ــن األثــري    ، ٨١/ ٦للزركل ــل الب ــن  ، ٧/١٠والكام  ، ٣/٢٣٠ معجــم املــؤلفني  ٣٥٣ة وحــوادث س

  .١١٤/ ١٦وسري أعالم النبالء  ، ٢٣٠ومطمح اآلمال  ، ٨٨٧وأعالم املؤلفني الزيدية 
 .خرخرا ): أ(يف  )٢(
  .١/٣٢١والشايف  ، ١٣٧اإلفادة  )٣(
 .ما بني القوسني ساقط من األصل  )٤(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق
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لـو  :  أنه كان يقـال  uوقد ذكر بعض من صنف يف أخباره ، على كثري من اخللق 
 .مادت األرض بشيء لعظمه ملادت بعلم أيب عبداهللا  

وكان شـيخه  ، وال خيوضه املالح ،وكان يف علم الكالم حبرا ال تقطعه األلواح   
الضـاربني  ، خ العامل النحرير أبو عبداهللا  البصري من املربزين  يف علم الكالم     فيه الشي 

وأدرك غايـة   ، معه حىت بلـغ يف الفـن الغايـة القصـوى       uفتخرج    ،فيه بأوفر السهام  
وكان الشيخ أبو عبداهللا  رمحه اهللا  كـثري  ،وله قطع فيه يدل على تبحره وتوسعه  ،املىن

 .والتعظيم لشأنه ،االحتفاء به
uل السيد أبـو طالـب       قا

وكـان حيضـر داره كـثريا ويبيـت فيهـا ويلقنـه             : )١(
وكـان يفعـل هـذا    ، ويكرر ما جرى له مـن الـدرس   ،ورمبا ميلي عليه التعاليق   ، املسآئل

. وينسب إليـه ، ويتخرج بتعليمه،منها التبجح بأن يكون مثله من أصحابه      . ألغراض  
 طبقـات املخـالفني لـه حـىت مل          واالعتصام  جبنبتـه مـن قصـد       ،ومنها االستظهار مبكانه  

يتمكنوا  مع كثرم  وإطباقهم على عداوته  اعتقادا وحسدا  مـن شـيء  ممـا كـانوا         
وبقي على  ذلك  العز  بعد خروجه رضى اهللا  عنه من      ،حياولونه من التأثري يف  أمره     

وأغـرى أبـو احلسـن  ابـن علـي الطيـب العلـوي               ، فإنه ملا  قصـد عنـد خروجـه        ،بغداد
ــه حــىت جــاؤا إىل  مســجده     املوســوي  وهــو رئــيس  أشــراف بغــداد  أهــل الكــرخ ب
وعقد حمضر  بـأن الصـالح يف نفيـه       ،وهو قاعد  ميلي وأزعجوه عن مكانه       ،ورمجوه

فانتهي إىل ،وبذل أكثر من ببغداد  من املوافقني  واملخالفني  شهادم فيه         ،من بغداد 
،   بـن الـداعي قـد قصـد وأوذي    إن أسـتاذ  أيب عبـد اهللا  : وقيـل لـه   ،معز الدولة حالـه     

                                                        

  .١٤٠اإلفادة  )١(
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وأمر برده إىل جملسه علـى ايـة      ،وأنكره انكار مثله  ،فاستعظم  ذلك  غاية االستعظام     
 . وأنفذ إليه أكابر الدولة  تعظيما له،اإلكرام

ومنها  ماكان خيتص به ذلك  الشيخ  من اعتقـاد مـواالة  األشـراف ومـودم       
،  كلـهم  مـواظبني علـى العلـم متقـدمني فيـه      وإيثاره ان يكونوا،وحمبتهم  وامليل إليهم  

حىت كان إذا ظفر بواحد منهم  ووجده حريصا على العلـم مطبوعـا  فيـه يقـدر أنـه                  
وترك  التقصري  فيه  بـأنواع   ،وحيثه  على الصرب  عليه،وجد ضالة نفيسة ال عوض ا     

 .من احلث   
uوروى الســيد أبــو طالــب  

:  القــ،  عــن الشــيخ أيب عبــد اهللا  البصــري  )١(
فكـان رضـي اهللا  عنـه يسـتملي      ،كنت  أملي بعض املـوجز البـن أيب بشـر األشـعري            

وكـان  حيتـاج  إىل أن يكتـب يف كـل يـوم      ،ذلك بنفسه  ويكتبه  مع سائر أصحابنا         
فكنـت  أتأملـه وهـو يكتـب ذلـك      ،حنو ثالثني ورقة وأقل وأكثر من أمثان املنصوري     

: فقلـت ،  شيخ وإىل السمن مـا هـو  وهو ،وقد عرق من شدة احلر وتعب تعبا شديدا       
وهذا ال فضل فيه بني أن تكتبه أنـت وبـني   ،أيها السيد هوذا تتعب نفسك فيما تكتبه   

كمـا ال  ، أحـب أن ال أتـأخر عـن أصـحابنا يف االسـتمالء         : فقـال يل    ،أن يكتبه غريك  
 .أتأخر عنهم يف الدرس 

uوروى السيد أبو طالب     
كـان  : عن أيب العباس العماري الطـربي قـال       ،)٢(

وكـان جيـري كـالم يف    ،  ليلـة tأبو عبداهللا  البصري عنـد أيب عبـداهللا  بـن الـداعي             
: فقال أبو عبداهللا  البصـري قـول العبـاس لـه     ،uاإلمامة والنص على أمري املؤمنني   

أال تـرى أنـه ذكـر يف سـبب      ،يدل على أنه مل يكن منصوصا عليه      ، امدد يدك أبايعك  
                                                        

  .١٣٩اإلفادة  )١(
  .١٣٩اإلفادة  )٢(
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امـدد يـدك   : قولـه  tفقال أبـو عبـداهللا  بـن الـداعي     ،إمامته البيعة دون النص املتقدم   
ختتـارك  : ومل يقـل   ،أال ترى أنـه مل يستشـر      ،يدل على أنه كان منصوصا عليه     ،أبايعك

 .مجاعة منا وتتفق عليك مث أبايعك 
ال تتكلموا يف جملس الشريف أيب : وكان أبو عبداهللا  البصري يقول ألصحابه   

ويف مسألة سهم ذوي القرىب  فإنه ال ،ة اإلمامةيف مسأل:عبداهللا  وحبضرته يف مسألتني
 .ويوحشه ذلك، حيتمل ما يسمعه منكم يف هاتني املسألتني

حىت بلغ فيـه املبلـغ   ،وقرأ فقه احلنفية على الشيخ أيب احلسن الكرخي رمحه اهللا           
 .الذي يضرب به املثل 

نـه كـان   وإ،إنه لقيه ببغداد: مسعت كايف الكفاة يقول : )١(قال السيد أبو طالب 
: قـال  ،وإنه أول من لقي شيخنا أبا عبـداهللا  البصـري لقيـه يف داره          ،حيضر داره كثريا  

 ،ننتخبها من الكتب ،فكنا جنرب حفظه لفقه أيب حنيفة بأن نكتب له مسآئل غامضة          
فكان ينظر فيها ويكتب أجوبتها حتتها فـال يغلـط      ، وكان يقترح علينا أن نفعل ذلك     

وحكى القاضي أبو حممد عبداهللا  بن حممـد    : uل  قا.يف شيء منها على املذهب      
وأبـو عبـد اهللا    ،كنا يوما يف جملـس أيب احلسـن    : قال  ،األسدي املعروف بابن األكفاين   

فلما فرغ أبو احلسن من الدرس قام وخرج   ،  حاضر على عادته   tحممد بن الداعي    
التفـت   )٢( )فلما خرج من املسـجد ، tوتبعه أبو عبداهللا  بن الداعي  ( من املسجد     

أيها الشريف لوال أن اخلروج من املسجد ال فضيلة فيه لكنت ال أتقدم     : فقال  ، فرآه
 .عليك فيه

                                                        

  .١٣٨ -١٣٧فادة اإل )١(
 .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف ) ٢(
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 أن مشآئخنا ببغداد وأظـن أين مسعـت هـذه احلكايـة مـن كـايف الكفـاة         وحكي
وحضرها أبـو  ، جنازتهtأن أبا احلسن ملا مات حضر أبو عبداهللا  بن الداعي    : وهي

فكان شيخنا أبو عبداهللا  حيب أن يصـلي عليـه أبـو    ، العباسينيمتام الزينيب وهو نقيب   
وهـو مـن متقـدمي أصـحاب أيب احلسـن      -وأبو بكر بن الـدامغاين ،عبداهللا  بن الداعي   

، وكان أبو احلسن حني غلبت عليه الرطوبـة يف آخـر أيامـه وثقـل لسـانه            ، وحفاظهم
؛ عليه أبو متـام الـزينيب  كان مييل إىل أن يصلي  وانقطع عن التدريس استنابه للفتيا عنه     

 ،tألنه كان خيتص به كما خيـتص شـيخنا أبـو عبـداهللا  بـأيب عبـداهللا  بـن الـداعي                     
فحني وضعت اجلنازة احتال أبو بكـر هـذا بـأن تقـدم إىل بـني يـدي أيب عبـداهللا  بـن            

وال جيـوز أن يتقـدم عليـك    ،  أنـت أحـق النـاس بالتقـدم    )١(أيهـا السـيد  : فقال  ،الداعي
لكنــك تعلــم أن مثــل هــذا الشــيخ يقــبح أن يصــلى عليــه علــى  و،أحــد وقــد حضــرت

فإذا  رأيت أن تكرب عليـه  ،وقد علمت أن مذهبه أن تكبري اجلنائز أربع،خالف مذهبه 
، فليتقــدم )٢ ()فمــن شــاء(،أنــا ال أكــرب إال مخســا: وقــال ،tفانتــهره ، أربعــا فافعــل

 . )٣(فحينئذ تقدم أبو متام وصلى  عليه
وعـرف لـه مكانـه مـن      ،س فأكرمـه عمـاد الدولـة       قد خرج إىل فار    uوكان  

مث انتقل إىل بغـداد  ، فإن عماد الدولة كان أحد قواد الداعي    ،األبوة والفضل يف نفسه   
فـزاد يف إعظامـه وإكبـاره والرفـع مـن      ،يف أيام معز الدولـة أيب احلسـن أمحـد بـن بويـه      

  .tوكان هو وأخوه من خواص الداعي ،حمله

                                                        

 .اإلمام : ويف احلاشية، أيها السيد ): أ(يف  )١(
 .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف  )٢(
  . ١٣٨اإلفادة  )٣(
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tقال السـيد أبـو طالـب        
ان معـز الدولـة حـني متكـن مـن بغـداد وىل          وكـ : )١(

وكان أبو علي فيه ،نقابة العلوية أبا حممد علي الكوكيب القمي خلدمة قدمية سلفت له  
فقـال  ،فشكا العلوية إىل معز الدولة سوء معاملته إياهم مرة بعد أخرى ،زعارة وعنف 

علـى  فـاجتمع العلويـة كلـهم      ،قد عزلته عنكم فاختاروا ألنفسكم مـن ترضـونه        : هلم  
ــن الــداعي      ــداهللا  ب ــالوا ملعزالدولــة  ،tالرضــى بــأيب عب ــريه : وق ــار غ فقــال ،ال خنت

فـإين أعتقـد أن مكـان    ،أنا أعظمه مـن هـذا العمـل وأجلـه أن أخاطبـه فيـه           : معزالدولة
ــه دون غــريه   ولكــن إن ســألتموه وشــفعتم إليــه  ،املطيــع هــو مكانــه وهــو املســتحق ل

 tفـاجتمعوا إليـه   . أو كـالم هـذا معنـاه   ،وأجابكم إىل ما تريدونه فهـو منيـة املـتمين        
هذا مع جاللة هذا األمـر كانـت يف   ، وسألوه ذلك فامتنع منه وأنف من الدخول فيه      

واسـتعانوا فيـه بشـيخنا    ،وأعادوا املسألة والشفاعة حاال بعد حال    ،ذلك الوقت ببغداد  
ليـتمكن جباهـه فضـل    ؛ فإنـه كـان حيـب أيضـا دخولـه يف األمـر       ،أيب عبداهللا  البصري 

وشرط على معز الدولة يف ذلـك  ،وأشار عليه بذلك وسأله فيه إىل أن استجاب  ،متكن
 .شرائط 

أال يدخل إىل املطيع وال يقبل له اخللعة اليت جرى الرسم بإخراجهـا مـن            : منها
فـامتنع مـن لـبس    ، ألنه يكـون سـوادا  ؛ داره إىل كل من توىل ببغداد األعمال اجلليلة    

فإن الرسم جار ملن يـدخل إىل هـؤآلء أال      ،  إىل املطيع  السواد وهلذا امتنع من الدخول    
وملا جرى الرسم به من تقبيل األرض بني أيديهم إىل شرآئط أخر     ،يدخل إال بالسواد  

ومل يـدخل إىل املطيـع   ، فأجابه معزالدولة إىل مجيعها وأنفذ إليـه خلعـة بيـاض      ،شرطها
 .طول مقامه ببغداد 

                                                        

  .١٤٢اإلفادة  )١(
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 يوما أحسن من يـوم ركوبـه حـني ويل    ما رأيت: وقال يل شيخنا أبو عبداهللا        
ومـر  ، وبني يديه حجاب السـلطان  ، وحوله أشراف بغداد كلهم   ، النقابة وعليه اخللع  

صــعدت بعــض الغــرف : وقــال ،يف ذلــك املوكــب البــهي وعــاد إىل داره) براثــا(إىل 
 أبـا احلسـني ابـن عبـداهللا      tووىل . املشرفة على الطريـق حـىت رأيتـه ورأيـت موكبـه          

، وأبا احلسني املوسوي نقابـة واسـط      ، وأبا أمحد املوسوي نقابة البصرة    ، فةنقابة الكو 
ودبـره بـأمت   ، وحتمل هذا العمل بتوليه لـه ، وأبا القاسم الزيدي نقابة األهواز وأعماهلا    

ــيانة وأكمــل عفــاف وورع   ــد      . ص ــذي ال مزي ــر اإلكثــار ال وكــان معزالدولــة يكث
 بـني يديـه يومـا مجاعـة مـن أكـابر       حـىت إنـه كـان   ، ويعتقد فيه ما جيـب اعتقـاده    ،عليه

وكـــان معزالدولـــة ، وكـــانوا إماميـــة وكـــان يف مجلتـــهم احلمـــويل القمـــي ،حاشـــيته
أيها األمري فـأين  : فقالوا له ؟ ومىت يظهر؟ يا إمامية أين إمامكم  : ويقول هلم ،يناظرهم
 فلما دخل أبو عبـداهللا  ،يل إمام وأنا أريكم إمامي: فقال  ! أنت أيضا بال إمام   ؟ إمامك

 .)١(هذا إمامي: قال  ،tبن الداعي 
وكـان رئــىس  -وبلـغ مـن تعظيمـه لـه أن أبـا احلسـن بـن أيب الطيـب املوسـوي         

فأحضره جملسـه   ،  متظلم منه  tكان تظلم إليه     علوية بغداد ومن أعيام ومقدميهم    
فأمر بأن جيـر برجلـه وحبسـه    ،فأوحشه بكلمة،وزجره واه عن ظلم من كان يظلمه  

وأنـه يريـد أن    ، الوزير املهليب قـد أومـى إىل إنكـار مـا جـرى عليـه              فبلغه أن ، يف داره 
فغضــب مــن ذلــك واحتــد وركــب إىل دار معــز الدولــة يف نصــف  ، يتشــفع يف أمــره

وكـان  ،وهو وقت مل جتر العادة بدخول دار السلطان يف مثله والتعرض للقائه        ،النهار
فـانزعج  ،   بـن الـداعي  قد حضر أبـو عبـداهللا     : فقيل له   ، معز الدولة يف اخليش مبتذال    

                                                        

  .١٤٣اإلفادة  )١(
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فـذكر قصـة أيب   ، وراسـله وتعـرف احلـال يف سـبب جميئـه     ، حبضـوره يف ذلـك الوقـت   
فأنفذ إليـه بـأين   ، وعاد الرسول إىل معز الدولة وعرفه ما ذكره      ،احلسن بن أيب الطيب   

، قدرت ملا ذكر يل حضورك يف مثل هذا الوقت أنـك حضـرت لشـكاية ابـين خبتيـار                 
، وأنـت مالـك أمـره   ؟ !وج أنـت إىل جتشـم شـكايته إيل         ومن ابن أيب الطيب حىت حتـ      

ولكن بعد مـا  ،فاحكم فيه بكل ما تريده من ضرب وحبس ومن مجيع أنواع العقوبة          
واسـتدعى للوقـت ابـن الزكـي صــاحب     ،شـكوته إيل فعقوبتـه عنـدي نفيـه إىل عمــان    

 وبـأن ، وحيـدره إىل البصـرة  ،وتقدم إليه بأن يقعده يف زورق مقيدا موكال به        ،الشرطة
ــأن ينفــذه إىل عمــان   يف العفــو عنــه tمث تشــفع إليــه ، يكتــب إىل عامــل البصــرة  ب

 .)١(فعفى
أليب  tوأنشـدين أبـو احلسـني بـن أيب سـعد كاتبـه              : )٢(قال السيد أبـو طالـب     

وهي ، من واسط حني ويل النقابة     tكتب إليه ذه األبيات     : قال  ،احلسن املوسوي 
 :أبيات مطبوعة ظريفة قال

ــهقـــــــد رجـــــــع احلـــــــق إىل   أهلـــــ
 

ــه   ــى عدلــــــــ ــد هللا علــــــــ  احلمــــــــ
ــه  كمهتهع ــب يف عزلــــ ــن نرغــــ  وبــــــني مــــ

 
ــا     ــاره واليـــ ــن خنتـــ ــني مـــ ــم بـــ  كـــ

ــله     ــى فضــ ــف علــ ــرة احللــ ــع كثــ  مــ
 

  ــيدا ت ــا ســـــ ــعيـــــ ــاجمـــــ   آراؤنـــــ
ــه   ــق ويف فعلـــــــ ــه احلـــــــ  يف قولـــــــ

 
ــالفه  ــدا يشـــــــبه أســـــ  ومـــــــن غـــــ

ــله    ــن نســــ ــة مــــ ــل األمــــ  ؟وأفضــــ
 

 مـــن خـــري بـــين املصـــطفى: لـــو قيـــل 
ــله   ــرع إىل أصـــــــ ــارة الفـــــــ  إشـــــــ

 
ــورى   ــك الـــ ــدي إليـــ ــار باأليـــ  أشـــ

 
                                                        

  .١٤٣اإلفادة  )١(
  .١٤٥ -١٤٤اإلفادة  )٢(
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ــله  ــى نســــ ــن دل علــــ ــك مــــ  مثلــــ
 

 يـــــا ابـــــن علـــــي بـــــن أيب طالـــــب 
ــاطع مـــــن حبلـــــه      وكنـــــت كالقـــ

 
ــذهيب   ــالنص يف مـــ ــل بـــ ــو مل أقـــ  لـــ

ــه    ــامل يف ظلـــــــ ــع العـــــــ  واجتمـــــــ
 

ــدى   ــام اهلـــ ــام إمـــ ــد قـــ  لقلـــــت قـــ
ــه   ــى نبلــــــــ ــد واهللا  علــــــــ  يزيــــــــ

 
ــه   ــذي نلتــــ ــر الــــ  نبلــــــك يف األمــــ

أم العبـاس بنـت   : وأمهـم . وابنة،وعلي أبو احلسن ،)١(احلسن أبو حممد : $ أوالده 
 .)٢(علي بن العباس بن حممد بن إبراهيم احلسين

 
  ونبذ من سيرته بعد البيعة$بيعته

 :وموضع قبره، ومدة ظهوره
ــام  ــاق   $أق ــه أهــل  ، يف بغــداد حــىت ارتفــع صــيته وعــال ذكــره يف اآلف فكاتب

وورد ، ونه إن خـرج إلـيهم  الصالح والدين مـن أعيـان الـديلم بـأم يبايعونـه وينصـر       
) ماناذر بن جستان(وخاطبه أبو الفوارس  ،عليه نفر منهم خياطبونه يف مثل هذا املعىن       

فـتعني عليـه   ، ملك الديلم بأنه يبايعـه ويبـذل يف نصـرته اهـود ويعينـه مبالـه ورجالـه             
فخرج من بغداد مستترا ال يقـف علـى خروجـه إال خـواص مـن             ،الفرض يف اخلروج  

وكان معز الدولة غآئبا عنـها إىل املوصـل حملاربـة          ،لذين بايعوه ببغداد سرا   أهل العلم ا  
وكـان  ،وكان قد اجتمع للعلوية من أوقافهم مال كـثري أراد تفريقـه فـيهم            ،بين محدان 

فحني خرج مـن بغـداد كتـب رقعـة     ،ومل يكن يقف عليه أحد  ، مودعا يف درب عون   
وأمـر حامـل   ، يله أن يفرق فيهم وأن سب ،فيها مبلغ املال واملوضع الذي هو فيه مودع       

                                                        

 .ابن حممد ): أ(يف  )١(
  .١٤٥فادة اإل )٢(
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ففعـل  ، وأن يتصـرف قبـل أن يوقـف علـى خـربه       ،الرقعة بتسـليمها إىل بعـض الثقـات       
، والناس يبكون أسفا عليه وعلى إمامته إذ فـارقهم مثلـه  ،ذلك فأخذ ذلك املال وفرق   

ألنـه  ؛ وعاتب خبتيار عتابـا طـويال     ، فغمه ذلك غما شديدا   ، وعرف معز الدولة خربه   
ووقـع  ، على طريق الشهرزور   tوأخذ  ، وحشة عرضت له من جهته    ظن أنه خرج ل   

ومــن هنــاك أخـذ دلــيال وســار حـىت وصــل إىل مانــاذر   ،)بـأنبري (علـى موضــع يعــرف  
وترتـب يف املوضـع املعـروف       ،فلمـا عـرف مانـاذر خـربه اسـتقبله وخدمـه           ، بالروذيار

ــديلم  ــي مــن أرض ال ــة  ،ببريزم ــالث ومخســني وثالمثآئ ــك يف ســنة ث ــه  ،وذل ــابع إلي وتت
وضـم إليـه    ، ومـن اجليـل ومـن طربسـتان فبـايعوه         ،املسلمون من سهل الديلم وجبلـها     

  الـدعاة يف    tوبث  ،ابن أخته  )١(ماناذر مجعا كثيفا من أصحابه ورئيسهم نكالنجار      
 . )٢(النواحي

أن الـذي بايعـه   : ]١٦٥[  يف كتاب املراتب tوذكر الشيخ  أبو القاسم البسيت    
 عن اجليل قاصدا هوسم وواليها أبـو  uمث نزل  ،أربعة آالف رجل من علمآء األمة     

، فصـمد أمريكـا هـذا حلربـه    ، بـن الثـائر املعـروف بأمريكـا      )٣(حممد احلسـن بـن حممـد      
مث مجع العساكر وعاود ، إىل ناحية ماناذرtواحناز ، والتقيا واستظهر عليه ابن الثائر

الناصر من الـري  وحلق به أبو حممد احلسن بن حممد بن    ،للقتال ثانيا ومعه عدد كثري    
وازم وحتصـن يف قلعـة كانـت    ، فلم يثبت له ابن الثائر يف هذه الوقعة       ،وهو ابن اخته  

 مـن  tفـتمكن  ،يف يده تعـرف بقلعـة ليالسـتان ورآء هوسـم علـى حـد أرض اجليـل         
مث مجـع ابـن   ، وانقاد له كـثري مـن اجليـل   ،هوسم ونفذ أمره يف الديلم وتلقب باملهدي     

                                                        

 .ثاكالنجار ): أ(يف  )١(
  .١٤٥اإلفادة  )٢(
 .بزيادة بن علي ): أ(يف  )٣(
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 واــزم uوخــرج مــن القلعــة فحاربــه ،فــا مــن الــديلمالثــآئر أبــو حممــد جيشــا كثي
مث أفـرج عنـه ألنـه    ،وثبت وحده فقبض عليه أبو حممد واعتقلـه علـى تكرمـة    ،أصحابه

فاعتـذر وبايعـه   ،وال حيتملـه املسـلمون مـن اجليـل والـديلم       ،علم أنه ال يـتم لـه اعتقالـه        
،  أمـره واعتمـده يف  أمـر اجلـيش وفـوض إليـه     ،وخرج إليه أخوه زيد من آمل فسر به       
فلمـا ظهـر هـذا اخلـرب أشـخص مـن آمـل إىل          ، ودبر للخروج إىل آمل ومجع اجليـوش      

وكوتـب مـن جرجـان نصـر بـن      ،جرجان كبار العلوية كلهم خشية أن ينضـموا إليـه        
 مــن uوخـرج  ، حممـد االسـفندار حملاربتـه وأنفـذ إليـه مـن طربسـتان أعيـان اجليـل         

دم ذكـره ووثـق بـه وسـكن      هوسم واسـتخلف عليهـا ابـن الثـائر أبـا حممـد الـذي تقـ           
ــه ــه      ،إلي ــري مستوحشــا من ــن حممــد الناصــر وعــاد إىل ال ــو حممــد احلســن ب ــه أب وفارق

 إىل شالوس مع عسـكر عظـيم مـن اجليـل       uوجآء   ،الستخالفه أبا حممد بن الثائر    
وامتـد نصـر بـن حممـد االسـفندار إىل هنالـك مـع هـؤآلء املتقـدمني إليـه مـن              ،والديلم
وهـام االسـفندار   ،  وقتل منهم مقتلة عظيمـة   tأوقع م   فالتقوا بشالوس ف  ،طربستان

 بسوء تـدبري مـن   tمث وقع ختليط يف عسكره    ،مع األعيان من هؤآلء على وجوههم     
فلم يتمكن مـن االمتـداد إىل   ،كان اعتمده وخيانة بعض أقاربه له خبديعة اجتهت عليه   

ن أولئـك  فأقام ا على ضجر شديد من سوء أدب كثري م،طربستان وعاد إىل هوسم   
وكان ينـادي بتلـوم ونفـاقهم وقلـة وفـآئهم مبـا كـانوا بـذلوا لـه أيـام            ،اجليل والديلم 
سـنة تسـع   ، إىل القاضـي أيب بكـر حممـد بـن عبـدالرمحن      u وكتـب  .مقامه ببغداد   

 .)١(ومخسني وثالمثآئة

                                                        

 ) . ورمحه اهللا إىل القاضي أىب بكرuلفظ كتابه (بزيادة عنوان ) أ(يف حاشية  )١(
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 بسم اهللا  الرمحن الرحيم
كة يف كــل واملشـار ، كتـايب أطـال اهللا  بقــاء القاضـي املعـروف بــالعلم واألدب    

وجنبـه بـآلء    ، وختم له بفوز اآلخرة ونعيمهـا     ،وأيده سعيدا ، وأدام عزه كرميا  ، سبب
وبطاعـة اهللا  سـبحانه      ، من هوسم عن سـالمة ونعمـة بالـدين حرسـتا          ، الدنيا وكدها 
وصـلى اهللا   ،واحلمد هللا علـى مـا وهـب وأعطـى    ،وبتوفيقه وفضله كملتا  ، وتعاىل نيطتا 

وعلـى مـن طـاب مـن عترتـه وسـنته        ، نبيـآء واصـطفى   على أبينا حممد من ختم بـه األ       
ولـيس القاضـي األعـز لـدينا     ،وسلم تسليما دآئما مهديا أبدا  ، وطريقته اهتدى ، اقتفى

بل هو ، وال مبشكل عليه أمر من أمور الدنيا واآلخرة فيعلم، أدام اهللا  عزه بغيب فينبه    
وبـاحلق قـآئال علـى    ، نـا حبمد اهللا  ممن يصلح أن يكون إىل اهللا  داعيـا ألوليآئـه ومعاو    

ومبثلـه ختـف عنـا احملـن بتسـببه       ، مع مجيل نيته وصـحة اعتقـاده  ،حسب قدرته ومكانه  
وتغافلت عنه أمـة  ، وقد علم أمرا اطرحه يف عصرنا جل أهلنا  ،إىل معاونتنا يف كل فن    

فأعـان اهللا  بكرمـه فمـا تزيـدنا     ،مع علو سن وضعف بدن ، جدنا على مضض وتعب   
ولرآنا ،حىت لو شاهدنا القاضي أيده اهللا  لسر بنا   ،ودرية وحرزا ، األيام إال شدة وعزا   

، ويف جهاد أعدآئـه جمـدين  ، ألنا عاشرنا عصابة هللا مطيعني، على خالف ما عهد منا   
قد هان عليهم حتمـل عاجـل كـل أمـر لرجـآء      ، مع جندة وكرم نفوس وديانة وخشية 

، ن اهللا  عـزا شـامال  وأنـا أرجـوا مـ    ،ثواب اهللا  الذي وعد مجيـع مـن جعـل فيـه صـربا              
 .وأجرا بعد ذلك كامال

وقد كتبنا على يد ولينا وأخينا املخلص أيب غامن اهلمداين أكرمه  اهللا تعـاىل مـا          
وعلمنـا  ، ومحلناه من خاص أمرنا ما يشافهه ليعلمه منـه     ،القاضي أيده اهللا  يقف عليه     

وأمرنـا  ،دناه مبكاتبتنـا فقصـ ، مبعرفتنا به أنه ال يصل إىل بغيته لنا إال بالقاضـي أيـده اهللا    
ألن ؛ أبا غامن أسعده  اهللا  بالرتول عليه واملشاهدة له واالمتثال بأمره حسب الثقة به            
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فـإن  .وهو حسبنا ونعـم الوكيـل     ،واهللا  يعينه ويوفقه   ، الشاهد يرى ما ال يرى الغآئب     
 رأى القاضي اجلليل العزيز أطال اهللا  بقاه أن يتفضل من ذلك مبا هو إليه أهدى وبـه         

، فإنا بـه واثقـون وعلـى قولـه عـاملون           ،ه ومشورته يومبكاتبتنا خبربه وحاله ورأ   ، أوىل
وإنـا مـىت ورد كتابـه علينـا        ،فـإن الـدين النصـيحة     ،وميحضنا النصيحة مـن حيـث هـو       

والسالم عليـه ورمحـة اهللا  وبركاتـه وعلـى        ، إن شآء اهللا   )١(ووقفنا عليه عملنا به فعل    
وصــلى اهللا  علــى ســيدنا حممــد أيب وآلــه ،م والتحيــةمجيــع أوليآئنــا قبلــه أفضــل الســال

 .الطيبني وسلم تسليما 
وعنــوان هــذا الكتــاب للقاضــي أخينــا حممــد بــن عبــدالرمحن أطــال اهللا  بقــاءه   

من عبداهللا  املهدي لدين اهللا  حممد بن احلسـن         ،وأكرمه بطاعته مؤيدا رشيدا   ، سعيدا
  .#بن رسول اهللا  

uقال السيد أبو طالب     
أنـه كـان بالـديلم رجـل       : t مليح نادرته    ومن: )٢(

فقـال  . بـه   )٣( يتـأذى tوكـان  ،يعـرف بـأيب علـي بنـديره       ،يعتقدون فيه أنـه فقـيههم     
ــذا  ــديره ه ــاس   -بن ــن الن ــل م ــو يف جحف ــا وه ــفة    : - يوم ــا ص ــف لن ــيد ص ــا الس أيه

من صفة املنافق أن يكون رجال عليـه صـوف يضـرب لونـه       ، نعم: tفقال  .املنافقني
حـىت اسـتوىف مـا ظهـر مـن      . قـد حلـق شـاربه    ، بعا مـن الرجـال    ويكون ر ،إىل الصفرة 

؛ نعـم : قـال  ،هـذا هـو صـفيت   ، أيهـا السـيد  : فقال له الرجـل ،صفات هذا الرجل وزيه  
فضحك الناس من ذلك الرجل وصار مـا جـرى نـادرة عليـه إىل يومنـا              . ألنك منافق 

وس وانعقدت هيبتـه يف النفـ    ، وقد كان صاحب طربستان فزع منه فزعا عظيما       . هذا
                                                        

 ) .فقل(يف نسخة  )١(
  .١٤٩اإلفادة  )٢(
 .فأثبتنا األصوب ، يتأذى : ويف اإلفادة، ينادي: يف األصل )٣(
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ولكـن مل  ، لعظيم موقعه من العلم والدين والشجاعة والشهامة واألبوة والبيت الرفيع   
 .تساعده املقادير 

ومسعت بعض عرب نصر بن حممد االسفندار الذين شهدوا الوقعة يصف تلك     
ملـا رأينـا الرآيـة البيضـآء وقـد صـعدت مـن الـوادي             : ويقـول   ، فيهـا  tالوقعة وثباته   
وكـان معـه    ، بالسـيف  tوكـان أكثـر قتالـه       .وولينا منهزمني فلم نثبت   ، حلبت قلوبنا 
 .إنه كان حلمزة بن عبداملطلب : سيف يقال

uقال السيد أبـو طالـب       
ومـن تـأثريه العظـيم يف بـاب الـدين أن الـديلم              : )١(

وكـل قـول خيـالف    ، يف فتاويـه فهـو ضـال   uكانوا يعتقدون أن من خالف القاسم  
ومل يكـن يسـمع هنـاك     ،t قـول الناصـر      واجليل يعتقدون مثـل هـذا يف      ،قوله ضاللة 

 هـذا املـذهب   tفأظهر ، قبل دخوله إىل تلك الناحية أن كل واحد من القولني حق          
ونـاظره  ، وتكلـم فيـه وبينـه هلـم    ،وهو أن كل واحد منهما حق وصـواب   ، فيما بينهم 

وقد كان فيهم نفر ،وهم بالديلم القامسية، قوم منهم كانوا معدودين يف مجلة الفقهآء      
وإن مل يكونـوا يتحققـون      ،ون كثريا من مسـآئل القاسـم وحيـىي عليهمـا السـالم            حيفظ

أكثــر مــا يــورد علــيهم فيمــا يتعلــق ــذا   )٢(بــالنظر وال يعرفــون طريقــة وال يفهمــون
وإمنـا كـانوا عوامـا    ،فأما اجليل فما كان فـيهم مـن ينتـهي إىل هـذا احلـد أيضـا           ،اجلنس

وكان بعضهم يفسق بعضـا يف  ، لبابمقلدة إال أنه كان فيهم تعصب شديد يف هذا ا   
وأكثرهم كانوا ال حيفظون يف هذا الباب إال مسألة البنـت  ، ورمبا كفروا،هذه املسألة 
فيجـري بـني الطـآئفتني فيهـا مـن الـرتاع والتضـليل والتفسـيق مـا هـو           ، )٣(مع العصـبة  

                                                        

  .١٤٧اإلفادة  )١(
 . يفقهون ): أ(يف  )٢(
 .رجل مات وخلف بنتا وأخا فإن للبنت املرياث كله : مثاهلا )٣(
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وقد بقي هذا اخلالف يعد يف كثري منهم إال أن من يرجع منهم إىل حتصـيل        ،معروف
 وكان يتعب معهم يف tوالسبب فيه بركاته  ،اية وفكر يف الدين قد رجعوا عنه      ودر

وإيـراد جهـاالم عليـه معتقـدين يف أنفسـهم      ،ويضجرونه جبهلـهم  ، تبيني هذه املسألة  
إال أن آخر األمر اعتقـد هـذا القـول أكثـر مـن يرجـع إىل ضـرب مـن          ، أم يناظرونه 

واستمر ، جيسر على أن يتكلم به قبله  وشاع بعد أن كان أحد ال     ،الدين من الطآئفتني  
ذلك حبشمته وهيبته واعتقاد اجلماعة فيه على اجلملة أنه عـامل متفـق علـى علمـه مـع         

وظهـر  ، ووصفهم له بأنه معتزيل مرة وبأنه حنفـي أخـرى        ،قدح كثري من جهاهلم فيه    
ــذا   ــا هـ ــه وبقـــي إىل يومنـ ــالح بربكتـ ــذا الصـ ــام . هـ ــى tوأقـ ــم إىل أن مضـ  وسـ

وقد كـان كـايف   ،وقربه هناك مشهور مزور . نة ستني وثالمثآئة وسم   ودفن س ،لسبيله
أخرج صدرا مـن املـال ملـا ورد جرجـان لإلنفـاق      ، tالكفاة نفعه اهللا  بصاحل عمله    

 ســم وجعــل الســم يف جــام حلــوى أهــدي إليــه فأكــل tإنــه : وقيــل،علــى مشــهده
ــه ــتكلم تــوىل غســله   ،من ــو ســعيد األــري امل ــا أنــ  ، وكــان أب ه كــان فكــان حيكــي لن

فزدت من ، ملا نظرت إليه عند الغسل شاهدت عالمات السم: وكان يقول،مسموما
uسم سيدي:  وقلت،بكاي وصحت

)١( . 
 
 
 
 

                                                        

  .١/٣٢٤الشايف  )١(
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  )١( اإلمام المنصور باهللا القاسم بن علي عليهما السالم
أبو حممد القاسم بن علي بن عبداهللا بن حممد بـن القاسـم بـن إبـراهيم ابـن           :هو

نسـب  .إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم  
وكـل آبآئـه   ، القـراح ويعذب ذكره يف األفواه عذوبة املآء،حيكي بتالليه أنوار الصباح   

 . )٢(ونطقهم الشرف األكرب نطاقه،عليهم السالم قد ضرب الفخر عليهم رواقه
وآبائـه الغـر امليـامني سـالم اهللا علـيهم      ، على طريقـة سـلفه األكـرمني    u نشأ

مث وصل إىل اليمن أوال من ناحية الشـام السـتدعاء أهلـه ملـا            ،أمجعني يف العلم والعمل   
ــيهم  ــ،تتابعــت اجلــراد عل ــاىل  ،ت مثــارهم وزرعهــم وأكل فعنــد وصــوله صــرفها اهللا تع

، فلــذلك قصــدوه،وكــان مشــهورا بالربكــة   ،uومل يكــن شــيء يف أيامــه ،عنــهم
ووالته يتصرفون فيما يليـه مـن اجلهـات    ، من أرض خثعم فأقام ا   ) ترج(وعاود إىل   

 . )٣(والنواحي خاصة من أرض سنحان وأرض جنب كلها وبلد يام
، ليمن يف شهر شوال من سـنة مثـان ومثـانني وثالمثآئـة       إىل ا  uمث بعث رسله    

وأصـحبهم كتابـا إىل   ، ومحل ما أنفق من األعشار إليه،الستنهاض الناس إىل بني يديه    
فوصلت الرسل إليهم فقام يف ذلـك رجـال مـن املسـلمني مـن البـونني               ، الناس عموما 

اجتمعوا يف و،ومجعوا من الرب والزكاة عشرة آالف درهم،واخلشب واملشرق والصيد 
                                                        

الـأليل  )) خ((مـآثر األبـرار   ، ٢/٨٥٩طبقـات الزيديـة   ، سرية اإلمام املنصـور للحسـني بـن أمحـد يعقـوب             )١(
تـأريخ الـيمن الفكـري يف العصـر العباسـي         ، ٣٤بلـوغ املـرام      ، ٨٢ -١/٧٥أئمة الزيديـة    )) خ((املضيئة  

وغايـة األمـاين يف     ، ١٨٩وتـاريخ الـيمن للواسـعي        ، ٢٠٢والتحف شرح الزلف     ، ٢/٢٦٣ ، ١/٣٣٠
ؤلفني الزيديــة  ، ٢٣١مطمــح اآلمــال  ، ١/٢٢٧أخبــار القطــر اليمــاين  ــؤلفني ، ٧٧٣أعــالم املــ معجــم امل

٢/٦٤٥.  
 .  ٢٠٢التحف  )٢(
  .٢٠٢التحف  )٣(
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وساروا حـىت انتـهوا   ،البون لعشر باقية من شهر ذي احلجة سنة مثان ومثانني وثالمثآئة   
مث ساروا حـىت وصـلوا إىل اإلمـام القاسـم      ،إىل صعدة فانضاف إليهم مجاعة من الناس      

u ــي وســليمان   ، وهــو إذ ذاك  يف أســفل وادي بيشــه ــيهم أوالده جعفــر وعل فلق
مث قـدموا علـى اإلمـام يف    ،رؤسـآء خـثعم وعرـا      يف   uعليهم السالم بنـو القاسـم       

فقعد يف موضـعه وأقبـل إليـه    ، وكان قد شكى شكوى منعته عن اللقاء هلم     ،حصن له 
مث ـض ـم   ، مدة أيـام uفأقاموا عنده ،خلق كثري من خثعم عند قدوم أهل اليمن   

ويقـرر هلـم الرسـوم    ،وهـو يفـرق عمالـه   ،حىت وصل بالقرب من صعدة وأقام ا أياما     
 . )١(رعيةالش

:  أمـا بعـد  ،وكان من كتاب له  إىل أهل جنران بعد محد اهللا تعاىل والثناء عليـه              
ــذكرة  ــه ال خطــأ بعــد ت ــذر  ،وال ذمامــة بعــد معــذرة ، فإن ــد قبلــت عــذر مــن اعت ، وق

ــن قصــر   ــة م ــيئاتكم إحســانا  ، وجتــاوزت عــن خطيئ ــن زللكــم  ،فتعوضــوا مــن س وم
ومـن عـاد يف غيـه حنـس     ، سـيء واعلموا أن من يرجع من سيئته كمـن مل ي     ،استمكانا
وال ، وقد عرفتم مجيعا أنه ال معذرة ملن عصى اهللا حـىت يرجـع عـن معصـيته       ، وغوى

فحوطـوا  ، وقـد أظهـرمت مجـيال مث شـكرمت عليـه      ،توبة للتآئب حىت ينـدم علـى خطيئتـه        
وللديانة أوامر  ، واعلموا أن اإلسالم حرمة ترعى    ،وأنفسكم باإلسالم  ،قولكم بالتمام 

واهللا ، قصر عن بعـض مـا أمـر اهللا بـه كمـن أضـاع مجيـع أمـره ويـه             ومن  ،ال تعصى 
%tÏ &: وقولــه احلــق  -يقــول ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9uρ (#þθÝ¡Î6ù=tƒ Οßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟù=Ýà Î/ y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{$# 

Ν èδuρ tβρß‰tG ôγ •Β ^]٨٢:األنعام[
) ٢(. 

                                                        

  .٢١ -١٩سرية اإلمام املنصورة باهللا  )١(
  .٢٧سرية اإلمام املنصور باهللا  )٢(
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 األول سـنة تسـع   مث أقام بصعدة حىت كان وضه يـوم االثـنني مـن شـهر ربيـع       
ودخـل صـنعآء   ،واستقرت أوامره النبوية يف كثري من األقطار اليمنيـة ،ومثانني وثالمثائة 

وانتشـر يف كـثري مـن الـيمن ودوخ كـثريا مـن األعـدآء              ، واستحكم أمره يف خماليفهـا    
غـري وان    ،#جمريا ألحكام اهللا قآئمـا بشـريعة رسـول اهللا           ، واستوىل على بالدهم  

أنه حدث عليـه خـالف مـن      : فإن يف احلكاية  ،د اجلنود الكثرية  وكان يقو ، وال مقصر 
فجمعوا اجلنود الكثرية منها ومن ،فأمر إىل والته يف صنعاء وأعماهلا،بعض أهل جنران  

 .)١(اخلشب والبونني وغريمها من بالده
مث ض إىل جنران يف عسكر ضخم بلغ عدد اخليل فيه ألف فارس سوى نيـف           

ــآئتني وأربعــني راجــال  وعــدد الرجــا،وثالثــني فارســا ــة آالف راجــل وم فلمــا ،ل ثالث
 جبنــده املنصــور إىل uوعــاد  ،اسـتقروا يف جنــران دمــروا أضــداده وسلسـوا  قيــاده  

وضـم  ، مث أمر بـدراهم قـد كانـت حصـلت معـه مـن جنـران           ،صعدة  مظفرا منصورا   
، فـأمر بـأن يقصـد ذلـك علـى مجيـع العسـكر       ،إليها شيئا كان يف صعدة من خراجهـا      

فقبض من ذلك بعض العسـكر   ، وللراجل ثالثون درمها   ،ارس مآئة درهم  فحصل للف 
فـتكلم  ،  بـذلك خـرج ومجـع النـاس لـه         uفلمـا علـم      ،وكرهه األكثر استقالال لـه    

ــأجبتم  : معهــم بــأن قــال  ــع شــيعيت وجنــودي وأهــل طــاعيت قــد دعــوتكم ف ، يــا مجي
دءا وعنـد  والثنـاء علـيكم عنـد اهللا  بـ    ، وأنـا كـثري الشـكر لكـم      ،واستنصرتكم فنصرمت 

أما ظنكم أين خبلت علـيكم بشـيء سـوى مـا أمـرت      : مث قال يف آخره،كافة ولد آدم  
فاعذروا ابـن  ، ما ذخرته عنكم  #فباهللا وحق جدي رسول اهللا      ،بتقسيمه زادا لكم  

 . )٢(نبيكم وال تطلبوه ما ال يطيق فيحبط أجركم
                                                        

  .٣٣سرية اإلمام املنصور باهللا  )١(
 . وما بعدها ١٩٩سرية اإلمام املنصور باهللا  )٢(
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 ٤ 

إىل  uمث عـاد  ،فلقد رأيت أعني كثري ممن حضر تفيض بالدمع  : قال الراوي   
، مث جرت األمور على سنن االسـتقامة  ،وعادت جنوده ووالته إىل كل ناحية       ، مرتله

 إقامة قنـاة  uومل يزل دأبه ،وخطب له يف خمالف نواحي جعفر وكحالن وما يليه    
، وأنـزل فرسـاا   ، وكـان إذا حضـر معركـة نـازل أقراـا          ،الدين وإمخاد نار امللحـدين    

، راعيا حرمة أهـل العلـم  ،  وازعا ألرباب الظلم،راكدا عند اجلولة  ، واثبا عند الصولة  
يـؤثر  ،جزيـل النائـل  ، دمـث الشـمائل   ، معروفـا بتقريـب املسـاكني     ،كثري الوطأة واللني  

مقتفيا سنن املصـطفى  ، طالبا رضى اهللا العلي األعلى  ،على نفسه عند احلاجة العارضة    
بـه  فمـن ذلـك مـا كت   . وكانت مكاتباتـه وخماطباتـه مشـحونة بـاحلكم         ، النجبآء #

 :لولده علي وقد واله على بالد وادعة
 بسم ا الرمحن الرحيم

أن حكمـآء األمـة مـن جعـل األنـاءة نصـب       ، تعلم يا بين أرشدك اهللا وأسـعدك     
مث استظهر بأرآء ذوي التجربة الذين كثرت عليهم نوائب الزمـان   ، عينيه وشعار قلبه  

فـإن استشـرت مـن    ، انوأنت غر من الزمان وما يدور به على اإلنسـ      ،وتتابع احلدثان 
فإمنـا الـرأي    ، ولـيس كـل النـاس يستشـار       ،قد نقحت التجربة عقله رشدت وسـعدت      

وليس رأي الواحد يكاد أن يـبني صـوابه إال       ، والديانة واألمانة ،ألهل العقول الرصينة  
، فإذا أردت بيان الرأي فشاور مجاعة من ذوي الرأي كال علـى حيالـه      ،حملصل حكيم 

وإن افترقـت واختلفـت فخـذ منـها     ،كون مع اإلمجاع خطـأ  فإن اتفقت آراؤهم فلن ي    
فإنـك مـع ذلـك سـتدرك الفآئـت وتـأمن            ،واجعلـه املقـدم   ، مبا  أوجب العفـو واألنـاة      

 تستشـري يف  واجعـل جلميـع متصـرفاتك أن    ،،فهذا وجه اجعله مقدم أحوالك    ، الندامة
لــئال تــدع ؛ لكــن ضــربته مـثال ، مأكلـك ومشــربك مــا ال مشـورة فيــه وال غــىن عنـه   
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فإــا مــن ،اهللا اهللا وأحــذرك نفســك،املشـورة يف صــغري وال كــبري وال قليــل وال كــثري 
§{ (βÎ¨ &: وقــد قــال اهللا  تعــاىل، وأشــدهم مضــرة عليــك،أعــدآء أعــدآئك لــك øÿ ¨Ζ9$# 

8οu‘$̈Β V{ Ïþθ �¡9$$ Î/ ^] وقال عز وجل  ، ]٥٣:فسورة يوس :& $̈Β r& uρ ô tΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ  ÏµÎn/u‘ ‘yγ tΡuρ 

}§ øÿ ¨Ζ9 $# Ç tã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨β Î*sù sπ ¨Ψpg ø: $# }‘Ïδ 3“uρù'yϑ ø9$# ^]واهلوى فاصـل كـل    ، ]٤١-٤٠:النازعات
 .معصية 

فـإن الرشـد   ،وإذا خطر ببالك خاطران فخذ بأكرههما إليـك  : u وقد قال   
سوف تدعوك نفسك إىل الدنيا وزينتها من وقتك هذا إىل آخر     و،فيما تكرهه النفس  

ونظـرك بعـني الدنآئـة مـن        ، فإن أجبـت دعوـا وضـعك ذلـك وأذهـب ـاك            ،عمرك
والزم الصرب فإن الصـرب مفتـاح الفـرج وقـل مـن صـرب              ،وسآء ذلك من واالك   ، عاداك

واحـذرك إدنـاء    ،واستعمل عن كل ما تدعوك نفسك إليـه الصـرب         ، فلم حيصل حاجته  
، فـإن مثـل خيـارهم كمثـل الـدر      ، وتقلل من الناس ما اسـتطعت      ،من ينقصك إدناءه  

والصـخر ثقيـل حمملـه    ،فالدر خفيف حممله كثري منفعته ،ومثل شرارهم كمثل الصخر   
، ولـيس تـدرك هلـا غايـة      ،واحـذرك الرغبـة يف الـدنيا فإـا فضـاحة كشـافة            ،قليل نائلـه  

واطلبها بـددا   ، وحيزنك فوا  ،وأحذرك أن تطلب حوآئجك معا فيثقل عليك مطلبها       
، فهذا وجه فاعرفه وال تغلـط فيـه   .وأخف لتكلفها ملن كلفها ،فإن ذلك أحرى لنيلها   

ولسـت حتظـى   ،فكن مبعزل عمـا يغنيـك  ، وهو الذي أخل بكل من دخل يف مدخلك     
وال تذر اكتسـاب العلـم   ، إال أن تتقي اهللا وتقوم مبا حض عليه  ،بشيء قد وصيتك به   

لعلمــآء واحلكمــآء  وهــذا مفتــاح الــرزق والنجــاة مــن غضــب        واالقتــداء بآثــار ا 
ــنيب  ،اخلــالق ــال ال ــد ق ــار   (( : uوق ــون بالوق ــه العي ــة الحظت ــرف باحلكم ــن ع  ))م
 .واهللا حيفظك ويصلحك ويوفقك ،والسالم
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  إىل أهل طربسـتان روى اإلمـام املنصـور بـاهللا أبـو حممـد       uومن رسالة له   
قـال  ،ألـا مل تتفـق لنـا كاملـة    ؛ ا رواهـا  منها نكتا فنقلناها كمـ    uعبداهللا بن محزة    

وصالته على حممد خامت ،احلمد هللا رب العاملني،بسم اهللا الرمحن الرحيم      : uفيها  
وى النفس عن ،إىل مجاعة من آمن واتقى وصدق باحلسىن ،النبيئني وعلى آله الطيبني   

 .وآثر اآلخرة على الدنيا، اهلوى
فإنكم تريـدون حملـة دوـا مهلكـة     ، راروخلف األب،يا شيعتنا األخيار  : أما بعد 

ومن تـرك  ،من سلكها بنفسه ضل،وال تعرب من الزاد بقليل    ، ال جتاز بغري دليل   ، مضلة
فــال ، وأعمــالكم الصــاحلة زادكــم إليهــا،آل نبــيكم أدالؤكــم عليهــا، الـزاد هلــا خــذل 

 فكم سلكها قـبلكم مـن املفـرطني     ، تفرطوا رمحكم اهللا يف الزاد والدليل قبل سلوكها       
والتســـويف والرجـــاء يـــوردان وال ،وكـــم رام الرجعـــة منـــها فمنـــع ذلـــك ، فهلـــك
uمث ذكـر    .واخلوف والعمل ينقـذان وال يـبطالن      ،يصدران

صـدرا مـن املـواعظ       )١(
ــتالف يف األئمــة أول  ،أصــل التأويــل أول احلبــال  : مث قــال ،واحلكــم النبويــة  واالخ

وأصــل ، مـع السـؤال  أصـل العلـم   ، واالعتمـاد علـى غـري الذريـة أول الوبــال    ،الضـالل 
الراغـب يف عـدونا كالزاهـد     ،العامل يف غـري علمنـا كاجلاهـل حبقنـا         ، اجلهل مع اجلدال  

املتعـرض لنحلتنـا    ،الشـاكر لعـدونا كالـذام لنـا       ، احملسن إىل عدونا كاملسيء إلينـا     ، فينا
الراعي ملا مل يسترع ، معارضنا يف التأويل كمعارض جدنا يف الترتيل     ، كالغازي علينا 

اخلـاذل لنـا   ، القائم مبا مل يستأمن عليه كاملتعـدي مبـا اسـتحفظ          ، ملا استرعي كاملضيع  
معارضنا يف احلكم كاحلاكم بغـري  ،املتخلف عن داعينا كايب لعدونا، كاملعني علينا 

                                                        

 .وهو كما يبدو تصحيف من الناسخ ، صلى اهللا عليه وآله وسلم ): أ(يف  )١(
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 ٧ 

هنا أصل الفتنة يـا مجاعـة       ،املفرق بني األئمة اهلادين كاملفرق بني النبيئني      ،  احلق علينا 
 .الشيعة 

األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر ال ينتظمـان     : u قوله   ومن هذه الرسالة  
اإلقــرار بــالنبوة ال يصــلح إال مــع اإلقــرار ،وال يــؤدى فرضــهما بغــري إمــام،بغــري زمــام
ــة ــري نصــاب ، بالذري ــاين علــى غــري   ،اإلقــرار بالكتــاب ال يصــلح بغ ــاس كالب مقلــد الن
ــدر بعــد حــربه   ،أســاس ــه كمشــتري ال ــؤمت بغــ،طالــب العلــم مــن غــري أهل ــرة امل ري العت

 . كاألعمى يتبع األعمى 
أما تعلمون رمحكم اهللا وهداكم أن أصل اهللكة منـذ بعـث         : u ومنها قوله 
ــةuاهللا ســبحانه آدم  مل يكــن إال باالحتقــار لألنبيــآء صــلوات اهللا  ،  إىل هــذه الغاي
وعنوان هذه الرسالة من . وبالذرية من بعدهم إىل أن تقوم الساعة       ،عليهم يف أيامهم  

 القاسم بـن علـي إىل مجاعـة الشـيعة الطـربيني العـارفني بفضـل آل حممـد خـامت                      اإلمام
 .النبيني 
 أول يوم األحد لسبع خلون من شهر رمضان من سـنة          u مث كانت وفاته   

أخـربين شــيخنا  . بعيــان مشـهور مــزور uومشـهده  . )١(ثـالث وتسـعني  وثالمثآئــة  
أنـه كـان معـه وجـع     : ماالزاهد آء الدين أمحد بن احلسـن الرصـاص رضـي اهللا عنـه      

 .)٢(فمسحه بتربته الشريفة فرفعه اهللا تعاىل عن قرب
 . )٣(واحلسني،وعبداهللا،وسليمان،وعلي،وجعفر،حيىي : u أوالده

*  *  * 
                                                        

  .٢٨٧مام املنصور باهللا القاسم بن علي سرية اإل )١(
  .٢٠٢التحف  )٢(
  .٢٠٢التحف  )٣(
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 )١(u اإلمام المهدي لدين اهللا الحسين بن القاسم
أبو عبداهللا احلسني بن القاسم بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن القاسم بن     : هو

إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بـن علـي بـن أيب طالـب علـيهم                  
 .السالم 

وكـان  ،لرآئقوجوهره اجلوهر الشفاف املنيف ا    ، النسب الشريف الفآئق   ونسبه
بـرز يف العلـم حـىت فـاق أهـل       ،وتيجـام املكللـة يف أوانـه   ، من عيون العترة يف زمانه 

وروضـــة فضـــل  ،وهـــو غصـــن خالفـــة نضـــري  ،وســـبق فيـــه أبنـــآء دهـــره  ،عصـــره
، لـه التصـانيف الرآئقـة يف علـم الكـالم          . معـروف بالعبـادة   ، مشهور بالزهادة ،وغدير

إـا تبلـغ ثالثـة    : وهـي كـثرية قيـل      ،لسـالم والكتب احلسنة يف خمالفي العترة علـيهم ا       
وغريه من كتبه يف  ،والرد على القضائية، املعجز يف علم الكالممنها، وسبعني تصنيفا

، وأضـحى قدحـه املعلـى   ، ومنها تفسري كامل سـلك فيـه الطريقـة الوسـطى     ، األصول
 .وشهد بأنه قد تبوأ من الفضل مرتال رفيعا وحمال 

فه موصـوفة ال يفتقـر إىل شـاهد وال يطمـع يف           وكانت شجاعته معروفة ومواق   
 : يف كلمة لهuكما قال اإلمام املنصور باهللا ،جحدها جاحد

ــفار   ــة الشـــــ ــر يف مناطحـــــ  يقهقـــــ
 

 وهـــــل رجـــــل يقـــــول أيب علـــــي    
ومل يـزل ناعشـا   ،وملك من أهلان إىل صعدة وصنعآء ،uقام باألمر بعد موت أبيه     كمهتهع

حىت رفع للدين ، معليا لكعب اإلسالم،جرامللحق داعيا إىل الصدق كابتا ألرباب اإل    
وكسـى احلـق ثـوب     ،وقـوض أركـان الضـالل     ، ومحى له ذمـارا   ،وأعز له أنصارا  ،منارا

                                                        

غيــة األمــاين يف أخبــار  ، ١٩٠تــاريخ الــيمن للواســعي  ، ٢٠٢التحــف شــرح الزلــف  ، ٣٥بلــوغ املــرام  )١(
اإلمـام املهـدي احلسـني     ، ٢/٢٥٢األعـالم للزركلـي      ، ١/٦٣١معجم املؤلفني    ، ١/٢٣٥القطر اليماين   

  .١/٣٠٧هدية العارفني )) ت الطبعحت((بن القاسم العياين بني قادح ومنافح لعبد اهللا زيد احلوثي 
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 حىت قتله بنو محاد يف بعض حروبـه يف بعـض نـواحي         uوكان ذلك دأبه    ،الكمال
 .قتله رجل من بين ربيح ، البون

يـف وعشـرون    وعمـره ن  ، سنة أربع وأربعمائة وقربه بريدة     u وكانت وفاته 
 قربـت إليـه نـار ليتبخـر ـا      uوروى الثقات أن قاتلـه   .وأعقب ابنتني ال غري     ،سنة

وحيق له ذلـك وهـو   ، وكان ذلك داللة على كرامته وكاشفا عن فضيلته       ،فاحترق ا 
وقـد بقـي مجاعـة مـن     . من املناضلني عن الدين ااهـدين يف سـبيل اهللا  رب العـاملني             

وأنــه املهــدي املنتظــر الــذي بشــر بــه رســول اهللا  ،اآلنأشـياعه يعتقــدون أنــه حــي إىل  
الرسـالة الزاجـرة لـذوي النـهى     ((وقد كتبنا رسالة يف هذا املعىن ومسيناهـا ب        ،#

ألـا مل تتصـل بنـا سـريته        ؛وقد اقتصرنا علـى هـذا القـدر       ، ))عن الغلو يف أئمة اهلدى    
uوإال فله وقآئع مجة . 

*  *  * 
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  )١(u هللاإلمام السيد المؤيد با
أبو احلسني أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممـد بـن هـارون       :  هو

بن حممد بن القاسم بن احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب علـيهم                     
ينتـهي إىل  ، وتغض من شعاعها الشـموس واألقمـار      ،نسب تعنق له األنوار    .)٢(السالم

وهـذا هـو الفضـل    ، لكـرمي عناصـره  ومنـت إىل عنصـره ا   ،   جواهره  #جوهر النيب   
كما قال الشريف أبو علي إبراهيم بن حممـد بـن أمحـد بـن       ، واحلسب الفائق ، الرائق  

علي بن احلسني بن علي بن محزة بن حيىي بن احلسني بـن زيـد بـن علـي بـن احلسـني           
 : الكويف الشاعر مفتخرا بآبائه عليهم السالم من قصيدة-بن علي بن أيب طالب

ــ ــــــ ــا أتـــ ــلُف إىل مـــ ــه جربيـــ  ى بـــ
 

ـــ    ـإن قــــومي لقـــــادة النـــــاس بالسيــ
ــي كمهتهع   وجعفـــــــــر وعقيـــــــــلُ وعلـــــــ

 
 والـــــنيب اهلـــــادي وســـــبطاه منــــــا    

ــ  ــلُ ــــ ــى الترتيـــ ــم أتـــ  ن ويف دورهـــ
 

ــع الديـــ    ــورهم رضـ  ـواألوىل يف حجـ
ــ  ــولُ تــــ ــي البتـــ ــدر وأمـــ   أيب حيـــ

 
ــاد إذا قلـــ     ــي القيـ ــن ال يعطـ ــن مـ  ـابـ

  
    
    
     
    

                                                        

 ، ١٢٣أخبـار أئمـة الزيديـة     ، ١/٣٢٩الشـايف  ، سرية إمام اهلدى املؤيد باهللا تصنيف اإلمـام الرشـد بـاهللا            )١(
التحـف شـرح    ، ٣/٢٣٤ ، ٣/١٢٩ودائرة املعارف اإلسالمية الشـيعية     ، نقال عن كتاب جالء األبصار      

  . ٤٨احتاف املسترشدين  ، ١/١١٦األعالم للزركلي  ، ٢١١الزلف 
 )) .خ((سرية املؤيد  )٢(
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، وحبـور جـود زاخـرة     ، وبـدور دجـى   ، أقمـار هـدى   وكل آبائه عليهم السـالم      
ويكفيـك مـن    ،وكواكـب شـرف سـامية     ، وجبال حلم راسية  ، وسحائب علم ماطرة  

وأفضـل  ، شرفهم وجوب الصالة عليهم يف الصلوات اليت هي من شـرآئف العبـادات      
 .القربات

أم احلسن بنت علي بن عبداهللا  احلسيين العقيقي ذكره الشـريف             : u وأمه
 بآمل طربسـتان يف الكالذجـة املنسـوبة إلـيهم           uوكانت والدته   .غنائمالسيد أبو ال  

 .)١(سنة ثالث وثالثني وثالمثائة
 :u ذكر طرف من مناقبه وأحواله

وتـأدب يف  ، وأحوال اآلباء الكـرام واألجـداد  ،  مذ نشأ على السداد   uكان  
ن واختلـف إىل السـيد أيب العبـاس أمحـد بـن إبـراهيم بـ        ، عنفوان صباه حـىت بـرع فيـه       

احلسن بن إبراهيم بن حممد بن سليمان بن داود بن احلسن بـن احلسـن بـن علـي بـن             
 .أيب طالب صلوات اهللا  عليهم

، واحلــافظ لعلــوم العتــرة علــيهم الســالم ، وكــان وحيــد عصــره وفريــد دهــره 
وقرأ عليه الكالم على طريقة ، فأخذ عنه مذهب الزيدية ، والناصر لفقه الذرية الكرام   

فانقـاد لـه أحسـن    ، قدس اهللا  روحه يف األصل إماميا فوضح له احلق         وكان  .البغدادية
وقـرأ عليـه فقـه    ، واختلف أيضا إىل أيب احلسني علي بـن إمساعيـل بـن إدريـس           . انقياد

وكان أبو احلسني هـذا     .uوروى عنه احلديث عن الناصر للحق       ، الزيدية واحلنفية 
وكـان  : )٢( سـريته  قـال مصـنف   .من أجل أهل طربستان رئاسة وسـريا وفضـال وعلمـا          

u        والفهـم  ،  يف الورع والتقشف واالحتياط والتقزز إىل حد تقصـر العبـارة دونـه
                                                        

 .سرية اإلمام املؤيد  )١(
 .هو اإلمام الرشد باهللا  )٢(
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وحـل  ، وتصوف يف عنفوان شبابه حىت بلغ يف علومهم مبلغا منيعا       ، عن اإلحاطة به    
 .)١(وصنف سياسة املريدين، يف التصوف والزهد حمال رفيعا

الشـيعة يتشـبثون بـه    وكانـت  ،  حيمل السمك من السـوق إىل داره uوكان  
وتركـا  ، أنـا أمحلـه قسـرا للـهوى    : ويقـول ، ويتربكون حبمله فال ميكن أحدا من محلـه     

، وكان قدس اهللا  روحه جيالس الفقرآء وأهل املسكنة .)٢(للتكرب ال إلعواز من حيمله    
ويلبس الوسط من الثياب القصرية إىل نصـف    ، ويكاثر أهل الستر والعفة ومييل إليهم     

ويشـتمل بـإزار إىل أن يفـرغ مـن     ، وكان يرقع بيـده قميصـه  ، ة الكمني الساقني قصري 
وكان يلبس قلنسوة من صوف أمحر مبطنة حيشـوها بقطـن ويـتعمم فوقهـا       ، إصالحه

، )٣(وكان يلبس جوربـا خييطـه مـن اخلـرق مث يلـبس البطـيط      ، بعمامة صغرية متوسطة  
ا والوصـايا إىل بيـت   وكـان يـرد اهلـداي   ، وكان ال يتقوت وال يطعم عياله إال من ماله     

وإذا خلـى بنفســه يتلــو القـرآن بصــوت شــجي   ، وكــان يكثـر ذكــر الصــاحلني ، املـال 
ورمبـا تبسـم أو   ، يتـأوه يف أثنائـه  ، دآئم الفكر، وكان غزير الدمع كثري البكاء  ، حزين

صحبته ست عشـر  سـنة فلـم أره مسـتغربا         : قال القاضي يوسف    ، كشر عن أسنانه  
وكـان  ،  شهر رمضان حىت يفرغ من العشآء اآلخـرة     وكان ال يفطر يف   ، يف الضحك 

وكـان  ، ويطعم يف شهر رمضان كثريا من املسلمني     ،يداوم على الصالة بني العشآئني    
ــد          ــى اجلن ــرق عل ــه بأحــد ويف ــق في ــه وال يث ــده وحيفظــه بنفس ــال بي ــت امل ميســك بي

 .)٤(ويوقع اخلطوط بيده،بيده
                                                        

 .طبعت مبكتبة مركز بدر ومؤسسة اإلمام زيد بتحقيق السيد عبد اهللا إمساعيل الشريف  )١(
  .١سرية املؤيد باهللا  )٢(
  .٨٥١القاموس ص. رأس اخلف بال ساق : البطيط )٣(
  .٢سرية اإلمام املؤيد  )٤(
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ــه : وحكــي ــام حلــم حــوت   tأن ــا مــن األي ــث ،  اشــتهى يوم ــل إىل فبع الوكي
فعـاد  ، ال نريـد أن نقطعـه اليـوم   : وقـالوا  ، السماكني فلم جيد فيها إال حوتا مل يقطـع      

، فـأبوا قطعـه  ،مر هم عين بقطعـه : فقال،فوجهه ثانيا، إليه وأخربه بامتناعهم من قطعه 
 .)١(وأنـه عنـدهم ورعايـاه سـواء    ، فلما عاد إليه محد اهللا على أن رعيته ال حتذر جنبته      

حيكـى أنـه دخـل املتوضـأ ليجـدد      ،    روحه كثري احللم عظيم الصفح    وكان قدس اهللا  
إين : قـال  ؟ مـا دهـاك  : فقـال لـه   ، الطهارة فرأى فيه رجال مـتغري اللـون يرتعـد فزعـا       

ما لنـا بقـرة وأدخـل    : قال، بقرة: قال ؟ وما الذي وعدوك عليه  : قال  ، بعثت لقتلك 
 .)٢(وال تعـد إىل مثـل ذلـك     ، بقـرة اشـتر ـا     : وقال، يده يف جيبه وناوله مخسة دنانري     

فطلـب ممطـرا لـه مـن بنـدار      ، وحكي أنه كان قدس اهللا روحه يسـري يف طريـق كـالر     
مـىت عهـدتين أسـتجيز    : وقال  ، فأنكر عليه ، هو على بغل لبيت املال    : فقال  ، صاحبه

وكـان  . فأمر بإخراجه وتـوفري الكـراء مـن مالـه    ، محل ملبوسي على دواب بيت املال    
اص ماله إىل بيت املال ما يكون عوضـا عمـا يرسـله الكتـاب يف       من خ  uيصرف  

 .)٣(ويفرجه بني السطور يف الكتاب، أول الكتب
فـالتقط  ، أن شيئا من املقشر محل إىل داره لصرفه يف مصـاحل املسـلمني        وحكي  

، فغـرم مـن مالـه أضـعاف ذلـك     ، منه حبات بعض الدجاج الـيت تقـتىن ألكلـه خاصـة         
وروي أن ولده األمري أبا القاسم شـكى إليـه   . بيت املالإنه صرف الدجاج إىل : وقيل

فقال له ، واستأذنه يف االنصراف فأطلق له ذلك، ضيق يده وقلة نصيبه من بيت املال      
: فقـال  ، إن أبا القاسم فارس فاره  ال غىن عن مثله فلو أطلق له ما يكفيـه       : أصحابه  

                                                        

  .١/٣٣١والشايف ٢سرية اإلمام املؤيد باهللا  )١(
  .٣سرية اإلمام املؤيد  )٢(
  .١/٣٣١والشايف  ، ٣سرية اإلمام املؤيد  )٣(
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ــإن اهللا، إين أدر عليــه نصــيبه وال ميكــن الزيــادة عليــه   ســبحانه أمرنــا بالتســوية بــني  ف
فلمـا كـان يف   ، وكان له صديق يتحفه كل سنة بعدد مـن الرمـان         .األوالد واألجانب 

ألن اهللا  سـبحانه زاد يف  :فقال؟ فسأله عن ذلك، بعض السنني زاد على رمسه وعادته    
ردوا عليـه  : فقـال  ، فلما أراد اخلروج شكى عن بعض الناس ، رماننا فزدنا يف رمسك   

إىل غري ذلك من احلكايـات اجلمـة    ، وأمر بإزالة شكايته ودفع األذى عنه     ، رمانه كله 
   )٢(وجونـا ،  يف العلـم حبـرا يقـذف بالـدرر    u وكـان . )١(يف ورعه وزهده وتقشفه   

قـال مصـنف سـريته    . مل يبق فن إال وقد بلغ فيـه الغايـة وأدرك النهايـة        ، يهطل بالدرر 
متمكنـا مـن التصـرف يف منظومهـا      كـان عارفـا باللغـة والنحـو         : )٣(قدس اهللا  روحـه    

وكان فقيها بارعا متقدما فيه ، وكان يعرف العروض والقوايف ونقد الشعر.ومنثورها
وكان متقدما يف علم الكالم وأصول الفقـه حـىت ال يعلـم أنـه يف أي العلـوم                  ، مناظرا

 علـم  وإمنا تقـدم يف ، ومل يبلغ النهاية يف العلوم الثالثة غريه     ، الثالثة كان أقدم وأرجح   
ولقي مجيع علمـآء  ، وكان قد قرأ على الشيخ املرشد أيب عبداهللا  البصري   ، أو علمني 

 .عصره واقتبس منهم وعلق زيادات الشرح بأصفهان عن قاضي القضاة بقراءة غريه
مل أر السيد أبا احلسني منقطعـا قـط مـع      :  عن الشيخ أيب رشيد أنه قال      وحكي

وكانـا يسـتويان   ، ال يغلب إن مل يغلبوكان ، طول مشاهديت له يف جملس الصاحب  
وذكر بعض من صنف يف أخباره أن الصاحب الكايف قـال     ، إن مل يظهر له الرجحان    

أمـا أنـا فـأمتىن     : فقال  ، فذكروا، ليذكر كل واحد منكم أمنيته    : ذات ليلة للحاضرين  
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وأنــا أســأله عــن املشــكالت وهــو يبينــها يل  ، أن يكــون الســيد أبــو احلســني حاضــرا 
 .وكان فارقه إىل أرض الديلم،  الفصيحة وعباراته املليحةبألفاظه

فـاتفق أنـه   ،  أن يهوديا متقدما يف املناظرة واادلة قدم علـى الصـاحب       وحيكى
فلمـا قـام   ، حضر جملس الصاحب فكلم  اليهودي يف النبوءآت حىت أعجـزه وأفحمـه        

مـة وفصـل   أيها السيد أشهد أنـك أوتيـت احلك  : قال له الصاحب، من الس ليخرج  
عزمت على أن أسافر إىل األهواز : عنه قدس اهللا روحه أنه قال     وحكي  . )١(اخلطاب

فأيـت إىل  ، للقاء قاضي القضاة أيب أمحد بن أيب عالن ومسـاع خمتصـر الكرخـي عنـه     
فكتـب كتابــا خبــط يــده وأطنـب يف وصــفي ورفــع عــن   ، الصـاحب مــا وقــع يف قلــيب 

فأوصـلت الكتـاب إىل قاضـي    ، لكتابحىت كنت أستيحيي من إيصال ذلك ا    ، قدري
وال ، فإذا شـاء افتـتح املختصـر ومل يـزد علـى ذلـك           ، مرحبا بالشريف : فقال، القضاة

فعلمـت أنـه   ، وال أزارين أحـدا مـن أصـحابه   ، زارين بنفسه مع تقاعدي عنه من الغـد       
فقعـدت عنـه   ، اعتقد يف كتاب الصاحب أنه صدر عـن عنايـة صـادقة ال عـن حقيقـة           

معة حضرت اجلامع بعد الظهر وجملسه غـاص بكبـار العلمـآء فقـد           حىت كان يوم اجل   
فسئل القاضي أبو أمحد مسألة كالميـة وكـان لقـي       ، كان الرجل مقصودا من اآلفاق    

، تكلـم : فقـال ، ملا توسط يف الكالم إن يل يف هذا الـوادي مسـلكا     : فقلت، أبا هاشم 
، قـت فيهـا جبينـه   مث أوردت أسـئلة عر  ، فأخذت يف الكالم وحققـت عليـه املطالبـات        

. يقف على فضلي القاضي:فقلت بعد أن ظهرت املسألة عليه، فامتدت األعني حنوي  
إن : فلما أى السائل ما عنده قلت  ، وسئل شيخ إىل جنبه عن مسألة يف أصول الفقه        

فحققت تلك املسـألة علـى   ! ؟واألصول أيضا:فقال القاضي ، يل يف هذا  اجلو متنفسا     

                                                        

  .٦سرية اإلمام املؤيد  )١(
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، وسـئل شـيخ عـن يسـاره عـن مسـألة يف الفقـه       . احمتهذلك الشـيخ فظهـر ضـعفه فسـ       
فأوفيـت الكـالم يف تلـك    ؟ والفقـه أيضـا  : فقـالوا ، إن يل يف هـذا القطيـع شـاة        : فقلت

فلمـا ظهـرت املسـألة كـان     ، املسألة أيضا حىت تعجب الفقهآء مـن حتقيقـي وتـدقيقي        
حنـن  ، أيهـا السـيد  : فقـال ، فقام القاضي من صدره وجاء إىل جـنيب       ، الس قد انتهى  

فجئنـاك نعتـذر إليـك مـن     ، ظننا أن الصدر حيـث جلسـنا فـإذا الصـدرحيث جلسـت         
ال عـذر للقاضـي مـع اسـتخفافه يب مـع شـهادة الصـاحب               : فقلت، تقصرينا يف بابك  

مث عــادين مــن الغــد يف داري مــع مجيــع أصــحابه ، صــدقت ال عــذر يل: فقــال، خبطـه 
ــار املود ، وبــالغ يف التواضــع عــة يف املختصــر فســمعتها  فحضــرته فقــرأت عليــه األخب

ما جئتك عافيـا  : ومل أقبل شيئا منها وقلت ، بقرآءته وأمدين بأموال من عنده فرددا     
ومل يكن هناك تقصري ،فقد كان حضرة الصاحب أوىف حاال وأسهل مناال  ، مستمنحا

ففارقته فشيعين مع أصحابه مسافة بعيدة وتأسـفوا علـى   ، يف لفظ وال تفريط يف حلظ  
 .مفارقيت

وهـو يـدل    ، كتـاب النبـؤات   :  التصانيف املعجبة  فمنـها يف األصـول        u وله
مث يف األدب فإنـه بـني املعارضــات الـيت عـورض ــا     ، علـى غـزارة علمـه يف األصــول   

وسلك يف ذلك من   ، وكشف عن إدحاضها وأبان غوارها بكل وجه      ، القرآن الكرمي 
: يف األصــولولــه . طريقــة علــم األدب مــا يــدل علــى علــو مرتلتــه وارتفــاع درجتــه  

كتـاب التجريـد وشـرحه أربعـة        : uوله يف فقه اهلـادي      .  )١(التبصرة كتاب لطيف  
: وله أيضـا . وأحسن فيها كل اإلحسان ، جملدات استوىف فيها األدلة من األثر والنظر      

والزيـادات جملـد علـق ذلـك     ، اإلفـادة جملـد  : ولـه يف فقـه نفسـه     . البلغة يف فقه اهلادي   
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وهلذين الكتابني  شروح وتعـاليق  ،ة عجيبة وفتوى غريبةوفيه كل مسأل ، أصحابه عنه 
 . )١(منصوصةuومهما طلبت الغرائب فإا توجد يف فقهه ، عدة

ولقد حكى بعض أصـحابنا الواصـلني مـن ناحيـة العـراق وهـو الفقيـه الفاضـل           
 أنه بات ليلة من الليايل ومعه رجل  tاحلسن بن علي بن احلسن  الديلمي اللنجائي         

والسيد املؤيد باهللا بالقرب منه  ، فبات ذلك الرجل يعبد اهللا  عز وجل       ، من الصاحلني 
أيهـا السـيد أتصـلي بغـري     : فقـال لـه ذلـك الرجـل    ، فلما طلع الفجر قام املؤيد لصالته   

ولقـد كـان   .وقـد اسـتنبطت سـبعني مسـألة    ، مل أمن يف هذه الليلة شيئا   : فقال  ؟ وضوء
وال عجب من أمر اهللا  يـؤيت فضـله     ، علماء عصره يعجبون من حتقيقه وشدة تدقيقه      

 .  املزية على من عداهم والفضل على من سواهم#ولذرية الرسول ، من يشآء
ولقد مسعت شيخنا العامل الفاضل حميي الدين حممد بن أمحد بن الوليد القرشي             

أن السيد املؤيد باهللا قدس اهللا  روحه ملا تويف وأقبل النـاس إىل          :   حيكي tالصنعاين  
أيـن كـان هـذا العلـم يف حيـاة      : فقـال لـه قآئـل   ،  يسألونهuسيد أيب طالب    أخيه ال 

؟ أو كان حيسن يب أن أتكلم والسيد أبو احلسني يف احليـاة : فقال ؟ السيد أيب احلسني 
وروينـا أنـه   .مع أن علم السيد أيب طالب غزير وفهمه جم كثري على مـا حيكـى ذلـك    

إن قلنـا بإمامـة زيـد    : فقـال  ؟ يكأتقول بإمامة أخ: uقيل ألخيه السيد أيب طالب      
 بـأعلى األئمـة     uفـانظر كيـف شـبهه       ! فما املانع من القول بإمامة أخـي      ؛ بن علي 

ألنا قد بينا أنه أقـام مخسـة أشـهر يفسـر سـورة احلمـد والبقـرة        ؛ قدرا وأغزرهم علما  
 .وذكرنا غري ذلك مما يكثر 
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ه اهللا  ومسعــت الشــيخ أبــا الفضــل بــن شــروين رمحــ] : ٧[ قـال مصــنف ســريته 
هـل  ، دع أئمة زماننا إمنا الشك يف األئمة املتقـدمني مـن أهـل البيـت وغريهـم       : يقول

ومسعـت القاضـي أبـا    : قـال ؟ كانوا مثل هذا السيد يف التحقيق يف العلـوم كلـها أم ال            
ليس اليوم يف الدنيا أشد حتقيقا يف الفقه من السـيد أيب احلسـني        : احلسن الرفاء يقول    

 .اهلاروين
، املؤيد سئل عن الطالق الثالث بلفظة واحدة يف جملـس الصـاحب           أن   وحكي

وآل الكـالم إىل  ، وكان إمـام أصـحاب الشـافعي   ، فكلمه القاضي أبو القاسم بن كج   
العلـم لطآئفـة   : فقال الصـاحب يقـال   ، مجيع من حضر من الفقهآء فانقطعوا يف يده   

كـالر مسـائل صـعبة     أنـه ورد عليـه مـن    وحكي. املؤيد بـاهللا : فيهم هذا األسد  يعين 
لسـت  : فقـال الصـاحب     ، فأجاب عنها وهذه املسائل موجـودة     ، على أصول اهلادي  

وإمنـا أتعجـب مـن رجـل بكـالر        ،أتعجب من هذا الشريف كيف أتـى ـذ السـحر            
 أصحاب فضالء جنباء من أهل uوكان له  .)١(كيف اهتدى إىل مثل هذه األسئلة 

 الفاضـل العـامل املوفـق بـاهللا أبـو عبـداهللا              السيد: فمنهم، البيت عليهم السالم وغريهم   
 وهو ممن لـه التصـانيف الفائقـة الرائقـة يف     uاحلسني بن إمساعيل احلسين اجلرجاين  

وكان من بيت العلـم   ، والقاضي أبو الفضل زيد بن علي الزيدي      ، علم الكالم وغريه  
 .ومنهم أبو منصور بن شيبة الفرزاذي، والرئاسة

حلسني أمحد بن أيب هاشم حممـد بـن علـي بـن حممـد             والشريف ما نكدمي أبو ا    
بن احلسن بن حممد بن أمحد األعرايب بن حممد بن احلسن بن علي بن عمر األشـرف           
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب علـيهم السـالم اخلـارج بعـده بلنجـاء سـنة        
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 والشـريف ، والشريف أبو القاسم بن زيد بـن صـاحل الزيـدي           ،سبع عشرة وأربعمآئة  
، ومن أصحابه يف الزهد والعبادة الشريف أبو جعفر الزيدي       ، حممد بن زيد اجلعفري   

ومل جيبـه الشـتغاله  بنفسـه وإقبالـه علـى      ، وكان قد استدعاه غري مرة ليستخلفه فـأىب     
وهو الذي هذب مذهبه وهـو الـذي     ، ومن أصحابه الفقيه أبو القاسم بن تال      ، زهده

 ،قـرأ عليـه فقـه الزيديـة    ، بكر املوحـدي القاضـي   أبو  : ومنهم، مجع اإلفادة والزيادات  
: ومـن أصـحابه ومبايعيـه     ، القاضي يوسف اخلطيب وأبو احلسني اآلبسكوين     : ومنهم

ال حتســبوا أين : وعــاد إىل آمــل بــاآلخرة وقــالوا، أبـو علــي بــن الناصــر خلفــه جبـيالن  
أنـا أقـول   و، ال واهللا  مل أخـرج مـن عنـده إال بإذنـه     ، فارقت املؤيد باهللا من غـري إذنـه       

أبو عبـداهللا  احلسـني بـن    : ومنهم، بإمامته وال أعرف يف هذا الزمان رجال أفضل منه      
 .)١(حممد بن سياه سريبنجان

،  كان يف بعض الليايل يطالع مسألة مع امللحدة الدهريـة        u ويف احلكاية أنه  
فاشتبه عليه جواب مسألة فأمر باختاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاة بعد قطع من     

فاشتغل خاطره وهيـأ    ، فأخرب قاضي القضاة حبضوره   ، يل وهدوء الناس واألصوات   الل
مكانـا وجلـس فيــه حـىت إذا دخــل عليـه وجـاراه يف تلــك املسـألة وانفــتح لـه جواــا        

هـال أخـرت إىل الغـد وتغيبـت يف     : قال له قاضي القضاة  ، واتضح لديه ما كان منها    
أجيـوز يل  ، ما هـذا بكـالم مثلـك   : افقال املؤيد مغضبا من كالمه متعجب   ؟ هذا الوقت 

فاعتـذر إليـه قاضـي     ؟ وميكنين أن أجتهد يف حلها    ، أن أبيت وقد أشكلت علي مسألة     
إمنا ذكرت هذا الكالم على الرسـم اجلـاري مـن النـاس وطيـب قلبـه       : وقال  ، القضاه

 .)٢(وعاد إىل مرتله
                                                        

  .٧سرية اإلمام املؤيد  )١(
  .٩سرية اإلمام املؤيد باهللا  )٢(
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 أنــه وقــع بينــه وبــني قاضــي القضــاة وحشــة واســتزاره بســبب مســألة  وحكــي
قـد  : وقـال لـه  ، فتقاعد عن لقآئه حدود شهر حىت ركب إليه قاضي القضـاة    ، مامةاإل

لـوال أن اهللا   : وقـول احلسـني  ، بلغك حـديث جـدك احلسـن بـن علـي وأخيـه احلسـني        
فضلك يف السن علي حىت أن يكون السبق لـك إىل كـل مكرمـة لسـبقتك إىل فضـل               

 لك مـن حـق السـبق والـبس     فإذا قرأت كتايب هذا فاسبق إىل ما كتب اهللا     ، االعتذار
قـد أطـاع قاضـي القضـاة        : فقـال املؤيـد بـاهللا     . نعلك وقدم يف العذر والصلح فضـلك      

وطالـت  ، واعتنقـا ، وعمل مبقتضى ما زاده اهللا مـن سـهمه  ، أيضا فضل سهمه وعلمه  
، النـاس يتشـرفون بـالعلم والشـرف       : وكـان الصـاحب يقـول     ، اخللوة والسلوة بينهما  

ــم والشــرف يتشــرف بقا   ــريف أيب   ، ضــي القضــاة والعل ــرفا بالش ــرف ازداد ش والش
 .احلسني

ــاهللا  ،  وكــان الصــاحب يعظمــه كــل اإلعظــام   ــد ب ــه للســيد املؤي ــت ميين ، وكان
وكـان ال يرفـع فـوق املؤيـد بـاهللا أحـدا إىل أن قـدم العلـوي           ، ويساره لقاضي القضاة  

 وكان حمتشما عند السلطان ملك الترك اخلاقـان األكـرب مـبجال     ، رسوال من خراسان  
فلمـا دخـل املؤيـد    ، حىت إن الصاحب استقبله فلما دخل عليه أجلسه عن ميينه   ، عنده

فأشار إليه الصـاحب أن يرتفـع إىل السـرير الـذي اسـتند           ، باهللا رآه على مكانه فتحري    
وكـان  . فصعد املؤيد باهللا إىل السرير وجلـس يف الدسـت الـذي عليـه          ، إليه الصاحب 

فمضى لزيارتـه   ، حا يف بعض قرى ديلمان    فبلغه عن رجل صال   ،  يزور الصاحلني  $
فلقيه الرجل خارج موضعه وكان ال فـراش لـه إال مـا نسـجه     ، يف مجاعة من أصحابه   

ما لنا فراش وال مكـان   : فقال له ،وال يتوسد إال آجرتني عملهما    ، من أغصان الشجر  
فـامللوك كـثري وأهـل    ، لو كان لك فراش أو حاله ملا زرناك   : uفقال  ، جتلسون فيه 

 .االت فلسنا نزورهم وال نراهم أهال لذلكاحل
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 ١٤ 

أنـه كـان يف اليـوم الـذي         : فمنـها ، كرامات تشهد له بالفضل    uوكانت له 
فـدعا عليـه وسـأل ربـه أن     ، أسر فيه قدس اهللا  روحه قصده رجل من اجليـل ولطمـه           

. فعن قريب اسودت يداه ووقعت فيهما اآلكلة  حىت ذهبتا     ، يسلط األكلة على يديه   
ومسعت مجاعة حتكـي أن بنـدار وزيـر        ]: ٨:٩[ ته قدس اهللا  روحه      مصنف سري قال  

الكيا أيب الفضل الثائر يف اهللا ملا أخرب أنه احترقـت داره وسـم يف الفتنـة الـيت كانـت       
إن هـذا العاصـي الكـاذب خـرب داري     : ا بسبب إحراق مشهد الناصر بآمل قـال     

فشـهد بـذلك مجاعـة    ،  فلـم يسـمع   فأي ذلك إىل املؤيد بـاهللا     ، يعين بذلك املؤيد باهللا   
فعـن قريـب مـات    ،وال ترزقه الشهادة عند موته، اللهم خذه مفاجأة: فقال عند ذلك 

حبيث كان جالسا فاستلقى على قفاه فإذا هو ميت من غري وصـية وال           ، بغتة مفاجأة 
أن عياضـا  : وروي عن السيد أيب احلسني زيد بن احلسني األشـتري اجلرجـاين            . توبة

وذكــر بعضــهم أن اهللا  ، ر جملســا جبرجــان جــرى فيــه ذكــر املؤيــد بــاهللا الــثعليب حضــ
وقـال  ، برئـت مـن إلـه يعينـه      : فقال العياض الـثعليب   ، سبحانه يعينه على احلق وينصره    

وتعلــق ببطنــه وعــاد إىل داره ومــات يف تلــك  ، أوجعــين بطــين: عقيــب هــذا القــول 
 القصـار اجلرجـاين حضـر    إن أبـا عمـرو الفقيـه   : ومسعت هذا السيد يقـول    : قال.الليلة

فــذكر بعضــهم أن الســيد أبــا احلســني  ، جملســا جبرجــان يف أيــام األمــري فلــك املعــايل 
كـذلك  : فقال أبو عمرو، اهلاروين إمنا يطلب مبا يفعل الدنيا وليس يعمل هللا  سبحانه  

وفـارق ذلـك   ، أبوه علي بن أيب طالب كان حيارب معاوية وعائشة للدنيا ال لآلخـرة  
ففلج يف الوقت وما برز من داره بعد ذلـك ومـات مـن تلـك            ، إىل داره الس وعاد   

 .)١(العلة
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 ١٥ 

ــات القلــب باحملــل  العــايل u وكــان ــة أن ،  يف الشــجاعة وثب ــإن يف احلكاي ف
ــه فــأخرج  ،  اجتمــع  املســلمون عنــده uشــوزيل ملــا أســره   وســألوه أن يفــرج عن

فبلـغ نيفـا   ، )٢(اجلوشنمن هذا   )١(احصوا املواضع اليت أصاا املزراق    : وقال  ، جوشنا
مـن يثبـت يف املعركـة هـذا الثبـات كيـف يفـرج عنـه وخيلـى           : وثالثني موضعا فقال    

 !؟ )٣(سبيله
لوال وقوف املؤيد باهللا يـوم  :  مسعت شريأسفار يقول : وروي أن بعضهم قال     

وكـان شـري أسـفار    ، حرب آمل مع مخسني رجال من الثابتني مل خيلص منا إال اليسري    
 : قولهuومن شعره . باهللا خلمس مآئة رجليعده املؤيد 

         كما أن عـني السـبك خيلصـه السـبك 
 

 ب أخـــالق الرجـــال حـــوادث   ـــذِّ 
ــك  كمهتهع ــك ينفـ ــام وحيـ ــن األيـ ــن ذا مـ  ومـ

 
ــدهر أمـــين      ــالواين إذا الـ ــا بـ ــا أنـ  ومـ

ــم أُ  ــدا ينهنهــه الســ  لــففل  هك رعدي
 

ــ      ــد حــــني بلوتــ ــالين حينــــا بعــ  هبــ
ــ     ين احلنكحنكا وما عقَّ )٤(فطحطحته  ــود أزمـــ ــا يقـــ ــنكين كيمـــ  يتوحـــ
    ــك ــمار أصـــبح حيتـ ــأين فـــىت املضـ  بـ

 
ــة     ــل حالـ ــدهر يف كـ ــذا الـ ــيعلم هـ  لـ

  ــدرك ــا الـــ ــيط ـــ ــها أىن حيـــ  مراتبـــ
 

زة   منــــــــاين آبــــــــاء كــــــــرام أعــــــــ
  ــرك ــه التـــ ــباقا فغايتـــ ــك ســـ  وإن يـــ

 
ــ  ــا مــ ــأوهمفمــ ــغ شــ ــاهللا يبلــ  درك تــ

      وال رفدهم وكـس وال وعـدهم إفـك 
 

 بلّـ  خ متن شِـ  فال برقهم يا صـاح إ      
ــدة أو عــــك وخلــــمســــكونٌ    مث كنــ

 
 ــم زهــت األعــراب يف كــل مشــهد  

                                                         

  .١١٤٩القاموس ص. البعري يؤخر محله إىل مؤخر : املزراق )١(
  .١٥٣١القاموس ص. الصدر والدرع : اجلوشن )٢(
  .٣٣٢/ ١والشايف يف  ، ٨سرية اإلمام املؤيد  )٣(
  .٢٩٦القاموس ص. كسر وفرق وبدد إهالكا : طحطح )٤(
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 ١٦ 

 : ميدح الصاحب الكايفuوقال 
  ــك الر ــا تلــ ــىي ــ ــازل حتــ ــا واملنــ  بــ

 
  سقى عهد من املـزن هاطـل     ها صوب  

  آفـــل يضـــيء وجنـــم اهلجـــر فـــيهن    كمهتهع
 

    ــالع ــيهن طـ ــل فـ ــم الوصـ ــازل جنـ  منـ
ــل   ــة واملناهـــــ ــارحه مأنوســـــ  مســـــ

 
 ــهو بــــــني ر ــع للــــ ــاومرتبــــ  بوعهــــ

ــلٌّ   ــي طـ ــا الوشـ ــداة حباهـ ــلغـ   ووابـ
 

  ــراد صــنعآء ر ــاض حكــت أب ــمقْري اه 
ــاعل    ــه مشـ ــربق فيـ ــاع الـ ــأن التمـ  كـ

 
ــافه األرض قُ  ــحاب شـ ــل سـ ــهوكـ  ربـ

زالٌ     ــ ــا فيهــــا غــ ــن لنــ   مغــــازلُوعــ
 

ــاا  ــهو يف عرصـ ــاف اللـ  ســـحبنا عطـ
ــل    ــهن غافـ ــدهر عنـ ــت والـ ــا مسحـ  مبـ

 
ــام إذ مس  ــا األيـ ــاوطابـــت ـ  حـــت لنـ

ــل    ــب طآئــ ــا يف أن تعاتــ ــيس هلــ  ولــ
 

ــواذيل   ــاذال لعـــ ــبايب عـــ ــان شـــ  وكـــ
    وال الوصـل راحـلُ     فال اجلهل منتـاب  

 
ؤس واألســى   ــ ــا ــا مل نعــرف الب  نعمن

ــي وجلَّ    ــا الواشـ ــى بيننـ ــواذلُوشـ   العـ
 

ــا    ــبابة كلمـــ ــرى بالصـــ ــأين أغـــ  كـــ
 كمــا أن دمــع اهلجــر أخــرق هامــل     

 
 ليــــايل عــــني الوصــــل فيهــــا قريــــرة 

ــ  ــويل حـ  ال حبآئـــلجـــِحات الْول ربـ
 

ــوآِئ  ــات صـــــ  دوإذ ملمـــــــي للغانيـــــ
ــا ِشــــ   ــا ومشآِئــــ ميمهــ ــى ــ  لُ أرضــ

 
 أجـــــر ردآئـــــي صـــــبوة وصـــــبابة    

ــل   ــن أنامـــ ــهض هلـــ ــاطري مل تنـــ  أســـ
 

 إىل أن بـــدا للشـــيب بـــني مفـــارقي    
ــث ســـرت قنابـــل    وللــهم حـــويل حيـ

 
 فلألنــس عــين حيــث كنــت تنكــب      

ــل    ــي حآئـ ــن الغـ ــس مـ ــه أنـ ــاء بـ  فجـ
 

ــا الر  ــة أتانـ ــوب عفـ ض يف ثـ ــ  بيـــع الغـ
ــه    فمن دون ما يبغي من الصوم خامل  ــعاف أهلـ ــالل إسـ ــاول الضـ  إذا حـ

ــآئل    ــآء وتزكـــوا الفضـ  تــتم لـــه النعمـ
 

 كذا من يسوس الصاحبالقرم أمر  ه 
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  ــوه ــيس ينحـ ــىت لـ ــك حـ ــلُتنسـ   باطـ
 

 خدمــة بابــه  )١(وملــا انتحــى الــنريوز   
ــلُ    ــه احلمآئ ــب اجلــوزآء من ــى منك  عل

 
ــدا ســـيفه ا    هللا مصـــلتا )٢(لظمـــآنغـ

 ــن ــلُ إذا عـ ــحبان وآئـ ــمخ بسـ   مل تشـ
 

ــل   ــه األوائــ ــاب مل تنلــ  وفصــــل خطــ
ــردى مــن وقعــه متضــآئلُ    وشــخص ال

 
ــبلّ  ــدين واهلــــدىتــ ــرة الــ ــه غــ  ج عنــ

ــر منـــها حيـــث شـــآء زالزلُ      فللكفـ
 

 دعـــــا دعـــــوة هللا جـــــرد ســــــيفها    
ــلُ    ــا الغوآئـ ــني اعترـ ــه حـ  والذت بـ

 
   وملــا شــكت أرض اجلبــال خهــا طوب 

ــلُ    ــدموع اهلوام ــين ال ــل تغ ــيض وه  يف
 

 ذْأَورــه الـــذى   ت   دموعـــا مثـــل نآئلـ
  والســيف فاصــل لديــه الســيفلَّوكَــ 

 
ــا كَ   ــا عزم ــا حنوه ــدع بــربق ــها ال   دون

 ومل يبـق فيهــا عــن سـنا العــدل عــاذل   
 

ــها    فشــق ظــالم الظلــم عــن وجــه أهل
ــد غُ  ــدالئل  وق ــهى وال ــك الن ــرت تل  م

 
ــال    ــاة دآلئـــ ــا للنجـــ ــح فيهـــ  وأوضـــ

 قـــام مقــــام الــــروح منــــه املناصــــلُ أ 
 

 ومن قبل مـا حكمـت يف كـل مـارق           
ــايا الْ  ــموإن قضـــ ــلُرهفَـــ  ات فواصـــ

 
ــلن الطُّ   ــوارم واصــ ــصــ ــهالَــ  ى فألفنــ

 ومــن دون مــا القــوه تطــوى املراحــل 
 

ــن أَ  ــلْوشــردت م ــيوفُتفَ ــهم س  ك من
ــل  ــوف رواحــ ــيس هلــــم إال احلتــ  ولــ

 
ــازل   ــيوف منــ ــم إال الســ ــيس هلــ  ولــ

ــا غ   ــه العليـــ ــوثٌأناملـــ ــليـــ   هواطـــ
 

ــد    ــاحب املاجـ ــذا الصـ ــذيأال أيهـ  الـ
ــ  ــداولُ تفجـــ ــها جـــ ــافني منـــ  ر للعـــ

 
ري إىل الصـــفا    أنامــل لـــو كانـــت تشـــ

  ــيس يف األرض آمــلُوأعطيــت   حــىت ل
 

 وأغنيت حىت ليس يف األرض معدم 
 هلــــا معلـــــم يـــــوم القيامـــــة ماثـــــلُ 

 
 وكــم لــك يف أبنــآء أمحــد مــن يــد       

                                                          

  .٦٧٧القاموس ص. أول يوم من السنة الفارسية : النريوز )١(
 .يف اهللا ): أ(يف  )٢(
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ــآئلُ ــم إال عـــــالك وســـ ــيس هلـــ  ولـــ
 

 إليــك عقيــد اـــد ســارت ركـــام    
 وعــاد مــن العــذال مــن هــو ســآئلُ       

 
ــهى     ــئموا الل ــد س ــىت لق ــهم ح  فأعطيت

ــاملُ   ــوالك شــ ــذل لــ ززم والــ ــ  وأعــ
 

ــاجم   ــوالك نـ ــنحس لـ ــعدم والـ  وأسـ
ــلُ    ــدحك باطـ ــري مـ ــديح غـ ــل مـ  وكـ

 
  ــفكـــــل زمـــــان مل تزي   عاطـــــلهنـــ

 :وملا قال أمحد بن حممد اهلامشي املعروف بابن سكرة 
ــىت م ــودة بفـــ ــاسِ عقـــ ــن آل عبـــ   مـــ

 
ــدأت     ــذ ب ــت وم ــذ كان ــة م  إن اخلالف

ــا  إذا انقضــى ع  ما الحت الشمس وامتدت على الناِس كمهتهع ــام ذا خلف ــذا ق ــر ه  م
 لو شئت روحت كربــفها     باليأِس الظن ــم سـ ــا غريهـ ــن يرجتيهـ ــل ملـ  :فقـ

 :فأجابه السيد املؤيد باهللا قدس اهللا  روحه يف حال حداثته  
ــراس  أضــحت خال ــة ال ــتكم منكوس  ف

 
ــ  ــا نغـــل عبـــاس: رٍةكَّقـــل البـــن سـ  يـ

ــاس  كمهتهع ــاش يف ذل وإتعــ ــا عــ ــيش مــ  يعــ
 

    خشـــى بـــوادره  أمـــا املطيـــع فـــال ت 
        يف النـاسِ   خص ابن داعـي بتـاج العـز  

 
ــه   ــريك لــــ ــد هللا ريب ال شــــ  فاحلمــــ
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  ونبذ من سيرتهuذكر بيعته 
 :)١(u ومبلغ عمره وموضع قبره

، يف أيــام الصــاحب يف ســنة مثــانني وثالمثآئــة:  خرجــات أحــدهاu كـان لــه 
اجليل والديلم وعارضه    )٢(وتابعه، وبني اخلرجة األوىل واخلرجة الثانية سنون وفترات      

وإن كـان   ،uومال إليه ناصرية اجليل لكونه من أوالد الناصر    ، الناصر أبو الفضل  
ــد بــاهللا  ــداين املؤي ــا خــرج ،الي ــ،  وواىف جــيالنuومل ــة مــن قراهــا يقــال  ون زل قري

يف حدود جيالن وبقي أياما واجتمـع إليـه حنـو سـبعني رجـال مث خـرج                     )٣(جومة:هلا
فدخل عليه من الغد املسمى ، حنو هوسم وانتهى بعد ذلك إىل قرية تدعى كذكاهان    
وانتقـل إىل كـذه قريـة بقـرب     ، جوي الديلمي مـع زهـاء سـبعمآئة رجـل فقـوي ـم       

وكانوا ال يرتلون على أحد إال بإذن وطيبـة نفـس     ، ة أيام هوسم وأقام ا حدود سبع    
فلمـا كـان يـوم مـن األيـام مل يـربز       . وال يتناولون من مثـار أحـد إال بـإذن مالكـه           ،منه

مث بـرز إىل النـاس     ، وكان يكتب وصـاياه يف كتـاب وصـيته        ، للناس إال وقت الظهرية   
جان فاسـتقبله  فما شعر شوزيل إال بعد جماوزته كسـاك   ، وخرج حنو هوسم بعسكره   

وقـد غلبـهم املؤيـد بـاهللا وقهـرهم      ، وأخـذوا يف احلـرب وانفرجـوا    ، شوزيل بعساكره 
مث ، واستوىل املؤيد باهللا على هوسم وبقي ا سنة واحـدة ، وازم شوزيل إىل جيالن  

واحناز عسكر املؤيد باهللا وقتل منهم ، قصده شوزيل من جيالن وحاربه بباب هوسم
وأسر املؤيد باهللا ومحله ، لتويل من العدو مع عدة من الفساقال يرى ا، مثانون مسلما

فبقي يف حبسـه أيامـا واملسـلمون يسـألونه      ، إىل قرية يف داخل جيالن تدعى كيجلوم      
                                                        

  .١/٣٣٣والشايف ،  وما بعدها ١١ص)) خ((انظر سرية اإلمام املؤيد باهللا  )١(
 .وبايعه ): أ(يف  )٢(
  .١٨٩معجم البلدان ص. مدينة بفارس : جومة )٣(
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إنـه قتـل خـازين وضـاع بسـبب تلفـه مخسـة وعشـرون ألـف              : فيـأىب  وقـال      ، إطالقه
ه وأفـرج عنـه   حىت جاء املسمى دانكني التجين وضمن هذا املـال فخلـى سـبيل          ، درهم
وأدى دانكـني مـن مـال الضـمان     ، ورجع املؤيد بـاهللا إىل برفجـان وأقـام ـا         ، وأطلقه

مث عـاد  ، عشرين ألف درهم وأدى املؤيد باهللا ثالثة آالف درهم وترك شوزيل ألفـني  
مث امتـد إىل آمـل وأقـام حـىت وردت عليـه األعـالم مـن وجـوه               ، املؤيد باهللا إىل الـري    

،  حـىت دخـل برفجـان   uفتقـدم   ، نصرة له بأمواهلم وأنفسهم   اجليل والديلم ببذل ال   
 حنـو هوسـم   uفانبعـث  ، فسارع الناس إىل إجابته ومل يتخلـف عنـه مـن لـه خطـر            

 uوبلغـت عـدة عسـكره    ، وأبو زيد الثائري أمري عليها وشوزيل كـان بطربسـتان         
 فلما أحس أبو زيد الثائري بإقبال املؤيد ترك هوسم وانـزوى إىل          ، سبعة آالف رجل  

فمضى أبو زيد إىل ، كلوا فتبعه املؤيد باهللا فحاربه  وهزمه من هناك   : موضع يقال له  
وأخذ من أسـلحتهم إىل حـدود ثالثـة         ، وقتل من عسكره مقتلة عظيمة    ، ملك الديلم 
مث عـاد األمـري أبـو    ،  إىل هوسم وأقام ـا سـنتني  uمث رجع املؤيد باهللا ،آالف ترس 

: مث تساير القوم إىل األمري أيب زيد وقـالوا لـه       ، كزيد من ديلمان وأظهر التوبة والنس     
ومحلـوه علـى   ، وإنـه قاصـر اليـد عـن عطآئنـا     ، إن أبا احلسني اهلـاروين لـيس بناصـري       

خمالفته واجتمعوا حىت أحوج املؤيد باهللا إىل مفارقة هوسم والرجوع إىل جيالن فلما       
فبقـي فيهـا   ،  هوسـم أقبل إليه شري أسفار خبيله ورجاله وعاونه ورده إىل      ، قدم جيالن 

مث تقوى األمـري أبـو زيـد الثـائري وآل األمـر إىل أن التجـأ املؤيـد إىل        ، مقدار شهرين 
مث أنفق أبو زيـد األمـوال اجلمـة علـى      ، جيالن وأقام بربفجان عند املكىن بأيب شجاع      

وخالفـه القـوم أمجـع حـىت        ، أهل جيالن حىت اغتر مباله شريأسفار وخالف املؤيد باهللا        
وأخذ أربعني ألف درهم واعتذر بأنه خشي أن ال يتم أمـره        ، و شجاع أيضا  خالفه أب 
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فـأحوج املؤيـد بـاهللا إىل مفارقـة جـيالن وامتـد إىل        ، ويفوتين املال ، وحيوج إىل اهلرب  
 : الري وأنشد

ــ  ــرهم زددتوكنــــت عــ   الثقــــاتمــ
 

ــن العــــ   ــررت مــ ــفــ  داتداة إىل العــ
ــيئايت   كمهتهع ــن ســــ ــين مــــ ــرون حماســــ  يــــ

 
ــت ظنــــ   ــد خابــ ــوم لقــ ــد قــ  وين عنــ

  ــر ــم شــ ــديوهــ ــوات  لــ ــن الغــ   مــ
 

 ــونَي ــواة عهيجـــ ــي الغـــ ــ هيلـــ  اجـــ
، وبقي األمري أبو زيد وسم إىل أن خرج عليه أبو الفضل الناصري وحاربـه وهزمـه          

وخرج األمـري أبـو زيـد إىل الـري وتقـرب إىل املؤيـد بـاهللا               ، وأقام وسم أربعة أشهر   
وواعـده أنـه إن عـاود هوسـم أعانـه علـى حماربـة          ، وأظهر التوبة واعتذر إليه وصاحله    

مث إن أبا الفضـل  . مث رجع األمري أبو زيد إىل هوسم وملكها أياما     ، صاحب طربستان 
وهزم األمري أبو زيد والتجأ إىل جبـل حصـني   ، بن الناصر مجع عسكرا وقصد هوسم   

مث ، رمث ملك أبو الفضل بعد ذلك هوسم أربعة أشـه   ، فتبعه أبو الفضل وحاربه وقتله    
إن قتل أبو زيد فنحن نعينك على مـرادك  : إن آل الثائر بعثوا رسوال إىل املؤيد وقالوا  

 وهـم ملـوك بعـض       -وصـاحل االسـفندارية   ، فأقبـل املؤيـد بـاهللا إىل ديلمـان        ، فاحلق بنا 
وسـلمت لـه قلعـة وارفويـه وبقـي علـى       ، جبال الديلم على أن ينهض م إىل قـابوس        

وصحبه الكيـا أبـو الفضـل صـاحب هوسـم مـع         ، و آمل إىل أن سار حن    )١(ذلك سنتني 
وولده التابع ، وصحبه االسفندار املكىن بأيب جعفر    ، الكبار األمرآء من اجليل والديلم    

وصـحبه مجيـع أصـحاب      ، خسروشاه بن أيب جعفر صاحب الرويان     : للمؤيد املسمى 
 ونــزل يف، فــدنا مــن أهلــم، األطــراف مــن والة الكــالر والــديلمان ســهلها وجبلــها 

وكان الوايل ا من جهة األمري قابوس أبـو  ، الساحل ووطن عساكر آمل على اهلزمية  

                                                        

 .وسرية اإلمام املؤيد ، سنني ): أ(يف  )١(
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وكـان فيهـا مـن األمـرآء جفـيت بـن بـاي والعبـاس               ، جعفر حممد بـن احلسـني الناصـر       
 . الساملي واإلصفهبذ بن أسفاوجني يف آخرين

 مـن أهلـم إىل بـاب آمـل وكـان الـرأي أن يـرتل ببـاب         uفخرج املؤيد باهللا    
ــل وال ــه   آم ــب رجالت ــع تع ــة  ،  حيــارب م ــادر احملارب ــتعجل وب ــراد  ، فاس ــزم األك وا

وتفـرق اجليـل والـديلم وأحسـوا بـالظفر حـىت إن الشـيعة             ،واألعراب من عسكر آمل   
وكـان قآئـد مـن قـواد        ،استقبلوا اإلمام ينثرون ويستبشرون وكانوا كالواثقني بالظفر      
مـن أول   )١(لـة تنجمـادة  املؤيد باهللا يسمى  ريشكا من كبار شـجعان اجليـل دخـل حم         

فأصاب قلنسوته وبيضته اليت كانت على رأسه  طرف صفآئح منصوبة لكـف         ، البلد
فرتلت البيضة عن رأسه فانتهز الفرصة جيلي مـن البغـاة    ،كاويل: املطر تدعى بالطربية  

فأصاب أصـل أذنـه فسـقط عـن دابتـه ورفـع جثتـه               ، فرمى موضع االنكشاف مبزراق   
إىل جـيالن تقربـا إىل    )٢(فكفنـه تكفينـا حسـنا ورد جثتـه        أصحاب الناصـر أيب جعفـر       

وكان السـبب يف  ؛ فآل األمر إىل أن ازم عسكر املؤيد باهللا ونقضوا أتراسهم   ، اجليل
أن يرموا أهـل البلـد وأن يضـربوهم     )٣( كان ى عسكرهuذلك على ما يقال إنه  

وعـرف  ، ن الطربيـة فلما عرف أبو جعفر الناصر أنه أمـ       ، وأن يشعلوا النار يف دورهم    
كلـه   )٤(وكـانوا نظـاره والليكـاين    ، وأم ال يعـدون كثـرة     ، أن التعصب غالب عليهم   

؟  أال ترون هذا العلـم األبـيض الـذي أقبـل علـيكم           : فأقبل على العوام وقال     ، حجارة
فمن رمى منكم حبجـر فهـذا ختمـي لـه بصـيانة داره عـن       ؟ أليس تريدون رفع دينكم   

                                                        

 .تنجادة ): أ(يف  )١(
 .تابوته ): أ(يف  )٢(
 .من : ة اإلمام اهلادي بزيادةوسري): أ(يف  )٣(
 .والليكاين : يف سرية اإلمام املؤيد باهللا  )٤(
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فجعـل خيـتم هلـم علـى     ،  هذا من أهم شـيء عنـد الطربيـة         وعرف أن ، التورد والرتول 
فأخذت الطربية يف الرمي وكسروا األتراس فوقعت       ، الشموع ويغويهم ويغريهم م   

فقـال  ، اهلزمية العظيمة يف رجال املؤيد باهللا حىت بقي وحده بال راية وب بيت مالـه         
t    ت العسـاكر فقـد هربـ  ، انـج بنفسـك  : فقـال النقيـب   ؟ ما الرأي: لبعض نقبآئه ،

لـيس هنـاك إال  الكيـا أيب الفضـل الثـآئر      : فقـال  ، انظر يف مقدمة عسكرنا   : فقال له   
ال سبيل إىل الرجوع فإن أبا الفضل معـدود خلمـس مآئـة رجـل           : وشري أسفار فقال    

ال رجالة معهما ومهـا أيضـا   : فقال،فكيف أويل وبني يدي ألف، وشري أسفار كذلك 
اخـرج يف دعـة اهللا  ألصـونك       : فقـال لـه     ، بو الفضـل  فلما انصرف الكيا أ   ، ينصرفان

فعـاد أيضـا شريأسـفار    ، إذا كان هنا  شريأسفار فـال حيـل التـويل      : فقال  ، وألصحبك
أي موضع أوىل باالستشـهاد مـن       : يقول  ، اخرج باكيا فمضى باكيا   : منهزما يقول   

وهـو  : بوسوأوسر وأمحل إىل قا، فلوال أين أخاف أال أقتل على املكان ؟  هذا املوضع 
ــأنواع      ــذبين ب ــل يب ويع ــام فيمث ــي مســلك االنتق ــاد فيســلك مع اللعــني ســيء  االعتق

وألن تعود ساملا أحب إلينا مـن أن    : فقاال له ، وإال مل أخرج من هذا املكان     ، العذاب
فحصـل تلـك الليلـة    ، فركض وركضوا أفراسـهم حيفظونـه وحيمونـه    ، تستشهد هاهنا 

اعة من املنهزمني وقد تعبوا وجـاعوا ومنـهم     وحلق به مج  ،بساحل البحر على شط ر    
فأقرضـه رجـل كـان معـه     ؟ هـل فـيكم مـن يقرضـنا دينـارا      : جرحى فقال املؤيـد بـاهللا     

اطلب شـيئا مـن احلـالل تشـتريه     : فبعث بعض احلاضرين إىل قرية بقربه وقال   ، دينار
فذهب الرجل واشترى من فيشكاة القريـة شـاة مسـلوخة وشـيئا            ، ذا هلؤآلء اجلياع  

وقدم إىل نفسـه  ،  فأمر بتقدميها إىل اجلياع، ن السمن والعسل ومجلة من خبز اآلرز م
ــاول نصــفه  ــا واحــدا وتن ــهزمون    ، رغيف ــه املن ــام إىل الصــالة حــىت أصــبح وحلــق ب وق

وقبض أبو جعفر الناصر زهاء ثالثني رجال وجعلـهم يف أقفـاص مـن صـفآئح           ،أفواجا
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وكان قتل مثانيـة عشـر رجـال مـن      ، وأصدر م حنو جرجان  إىل قابوس فقتلوا هناك        
 وكان مـن أعيـان   -فمضى أبو شجاع الفارسي البزاز والد الشيخ أيب طالب ، الثابتني

يـدفنون  : هـؤآلء القتلـى فقـال     )١(الشيعة إىل الشيخ أيب عبداهللا  اخلياطي واسـتفتاه يف    
ر فخرج الناص.uوذلك السيد إمام الزمان بعد الناصر للحق   ، بثيام فإم شهدآء  

وهذا إمنا ظهر يف سنة أربعمآئة مسـتوى ويف كـل مآئـة    ، يف سنة ثالث مآئة مستوى   
كنـت أعلـم هـذا لكـين     :  فقـال #عام خيرج إمام صاحل هلـذا األمـر مـن آل حممـد          

وخـرج ودفنـهم بثيـام     ، فإم يقبلون منك  ، سألتك لرفع اخلالف وحذرا من العامة     
ــور الشــهدآ ، يف طريــق الليكــاين ــة  مــن  ، ءتعــرف قبــورهم بقب اســتوهب تلــك البقع

وملا بلغ املؤيدباهللا إىل ناحية كجوا أخذ خسر وشاه  بن  االسفندار         .صاحبها فوهبها 
وحصــل ، وأصــعد رجالــة إىل هضــبة هنــاك حــول الصــحرآء  ،يف خمالفــة املؤيــد بــاهللا

، عسكر املؤيد باهللا دوم كأم يف حلقة وحصار وليس فيهم صاحب ترس وسالح  
فاشـتغل قلـب املؤيـد    ، هم وأخذوا يطلبون القتـال ويظهـرون العـداوة   ورفع القوم رايت 

وال ، انظــروا إىل هــؤآلء الظلمــة وإىل أفعــاهلم ال ميكــن الســكون إلــيهم : بــاهللا وقــال 
فبعثوا حنوه رسوال وطلبـوا املواثيـق والرهـائن علـى          ، االعتماد عليهم وعلى مواثيقهم   

 فسلم ابنه أبا القاسم منـهم علـى أن   ،أن ال حيارم قط وأن يسلم قلعة وارفويه منهم   
وشرط علـيهم أن ال حيبسـوا عنـدهم غـري ابنـه أيب      ، يردوه  إليه مىت سلم القلعة منهم 

فخـرج املؤيـد   ، مث إم نقضوا العهد وحبسـوا مـع السـيد أيب القاسـم مجاعـة      ، القاسم
دياملـة ال  علموا أن ال) كالر(فلما بلغوا  ، باهللا مع ثقات االسفندار ليسلم القلعة منهم      

 .ميكنون من تسليم القلعة منهم فانصرفوا

                                                        

 .معىن : وسرية اإلمام املؤيد بزيادة): أ(يف  )١(
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 )٢(اسـتقبله املسـمى أبـو حلـيس     )١ ()أيكانـد (فلما بلـغ املؤيـد بـاهللا إىل صـحرآء         
احلاجب من ناحيـة قلعـة بـراز مـع عسـكر جـرار ليقـبض علـى املؤيـد بـاهللا مـن قبـل                      

بوري فـاتفق أن رايـة أيب سـعيد النيسـا       ، ومل يكن معه متسـلح مـن جنـده        ، االسفندار
وعجـزوا عـن التعـرض      ، فرجع أبو جعفر احلاجب على عقبـه      ، ظهرت مع مجع كثري   

فلما دخل املؤيد باهللا ديلمان وعرف القـوم أنـه يريـد تسـليم القلعـة اسـتدعوا أبـا         ، له
واسـتقبلوه حمـاربني    ، القاسم إصبهبذ كالر وبـايعوه علـى املوضـع املسـمى تنكايشـته            

وأن القـوم  ،أخربهم أنه ال يريـد تسـليم القلعـة   (هللا مث إن املؤيد با ، وازم رجال السيد  
فمضـى  ، فلما أيس االسفندار ومل ميكنه قتل األمـري القاسـم أطلقـه     ، انصرفوا فأطاعوه 

ــري ــيالن ، إىل ال ــن مث إىل ج ــاهللا  ، وم ــد ب ــاد إىل املؤي ــل   .   )٣ ()مث ع ــة أه وكــان عاقب
قحطا عظيمـا حـىت   طربستان مبا صنعوا أم قحطوا يف تلك السنة عقيب هذه الوقعة             

مث وقـع  ، ولوال قرب إدراك الغلة ملات أكثرهم جوعـا ، صار رطل خبز بعشرة دراهم 
كل ذلك بشؤم البغي وهلم يف اآلخرة عذاب ، الوباء عقيب القحط فمات خلق كثري 

أبـو جعفـر الناصـر وجفـيت بـن         )٤(وقتـل  ،فأما قابوس فـإن اهللا  قتلـه شـر قتلـة           . شديد
واإلصـفهبذ بـن أسـفا وجـني وغريهـم ممـن تـوىل أمـر تلـك          والعبـاس السـاملي    )٥(بـايت 

فلمـا ويل منـوجهر صـاحل املؤيـد     ، احلرب وسائر العسكر بادوا وهلكوا بشئوم البغـي      
وجرى على ذلك أياما حىت ، باهللا على أن يؤدي  إىل املؤيد باهللا كل سنة ألفي دينار       

                                                        

 .أيكابذ : يف األصل )١(
 .أظنه لقب أليب جعفر احلاجب كما سيأيت  )٢(
 .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف  )٣(
 ....وأما أبو جعفر ): أ(يف  )٤(
 .باي : ولكن قد سبق ، بايب ): أ(والنسخة، بابا : يف األصل )٥(
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الوس علـى املؤيـد   ومن قدام شـ   )١(ظلم إسفندار أهل كالر ونواحيها فقدم أهل إيواز       
فلـم جيـب واعتـل بأنـه ال يثـق بوفـائهم وال       ،باهللا والتمسوا منه االنتهاء إلـيهم ليعينـوه     

مث ، وينقطـع عنـه مـال الصـلح الـذي يبعثـه إليـه منـوجهر فخرجـوا              ،حيصل على فائدة  
فقـام إىل املؤيـد بـاهللا  عامـة أوليـاء اإلسـفندار        ، عادوا ثانيا وثالثـا حـىت أقبـل الصـيف         

أيب القاسم اللؤلؤي وأيب جعفر وسآئر أهل كالر وسـآئر أهـل النـواحي        وأكابرهم ك 
، فورد عليه عسكر منـوجهر مـن طربسـتان        ، فرضي وقصد حنو كالر   ، وأكدوا األمر 

ــه األمــري أيب القاســم    ــاهللا البن ــد ب ــال : فقــال املؤي ــوم  ، تأهــب للقت ــل الق ــذهب وتأم ف
فجـد املؤيـد بـاهللا    ، ألخضـر ال طاقة لنا ؤالء القوم فإم كـالبحر ا   : وقال، وانصرف

فعاد األمري أبو القاسم إىل موضـع يـدعى دشـترتير    ؛ ال بد من القتال  : يف األمر  وقال   
، ووقع على القوم مغافصة فازموا وأسر مجاعة من األمراء والقـواد وخنـب العسـكر            

وجعــل ،وغنمــوا مــن أمــواهلم  وأســلحتهم شــيئا عظيمــا ،وقتــل منــهم مقتلــة عظيمــة 
إنا إن رجعنا يف أيام قابوس من بـاب  : يعنون، يوم بيوم: اهللا يقولونأصحاب املؤيد ب  

 .آمل فقد رجعتم من باب كالر على أسوء حال
مث إن املؤيـد بـاهللا كاتـب منــوجهر بعـد ذلـك بكتــاب حسـن مشـحونا حبجــج        

مث حـدث مـن   ، فصاحلوه على بذل ألفـي دينـار يف كـل سـنة           ، وآيات وأخبار وأمثال  
وكـان ينصـر عامـة      ،  النواصـب علـى األشـراف والشـيعة        بعد فتنة طربستان وتعصب   

وكــان واليــا علــى آمــل مــن يــد   ، أهــل طربســتان ابــن ســيف الــدينوري ويعضــدهم  
واشـتد ذلـك حـىت قـدم الشـيخ أبـو القاسـم البسـيت آمـل مـن الـري وأظهـر                 ،منوجهر

وسـئل يـوم الغـدير عـن الفضـل بـني علـي  وأيب           ،التعصب للشيعة يف جمـالس التـذكري      

                                                        

 .إيوان : يف األصل )١(
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ومثـل أيب بكـر مثـل كـوز     ، مثل علي كمثل كوز جديـد مل ميسـه شـيء         : فقال، بكر
 مل uوذلـك ألن عليـا   ؛ كان فيه مخر ودم وأجنـاس وأقـذار مث غسـل غسـال نظيفـا        

وإن بـرئ مـن الكفـر    ، وأبـو بكـر كـان مشـركا أربعـني سـنة         ، يشرك باهللا طرفة عني   
 البلـد   وكـان يف  ، فغاظ النواصـب هـذا املثـل لوقـوف العامـة عليـه            ، وطهر من الشرك  

فلما بلغه هذا احلديث ، متفقه مل يكن له عند العامة سوق يكىن بأيب إسحاق الصفار       
غدا مـن مسـجده حافيـا حاسـرا خيـرق جبـوف  البلـد إىل دار العامـل املعـروف بـابن                

وتوصلوا ، وعاجوا وجلبوا على باب العامل    ، وتبعته العوام على عادة الطربية    ، سيف
فأخرجـه ابـن سـيف قسـرا بعـد ثالثـة أيـام        ، سم البسيت بذلك إىل طرد الشيخ أيب القا     

وكـانوا  ، وقد فنت البلد وانعقد للصـفاري سـوق عنـد العامـة ودامـت الفتنـة يف البلـد        
واستعان األشراف جبماعة من اجليل كـانوا حيضـرون   ، uيقصدون مشهد الناصر    

،  واحـد وقتل من اجليل  ، وقتلوا مجاعة من العوام   ، املشهد ويذبون عنه وحيامون دونه    
ومل يتمكنوا مـن إحـراق املشـهد حـىت اسـتعان          ، ودامت الفتنة واستحكمت الوحشة   

وكـان رئيسـهم أبـو    ، من ناحية أهلـم   )١(أهل البلد مبشبهة الرساتيق من ناحية إرمرباه      
فراسـل  ، رئيس األشراف علـى مالـه وداره   )٢(وخاف أبو أمحد الناصر ، القاسم دابويه 
فقصـده القـوم وأشـعلوا     ، وتسليمه من القوم ففعلـوا    وأمرهم مبفارقته   ، سكان املشهد 

مث قصـدوا بعـد ذلـك دار أيب    ، فيه النار وأحرقوه عن آخـره ونقضـوا املنـارة والسـور         
مث حضــر . مث هــدموا مسـجدا للشــيعة يف ســكة حــازم ، الناصــر وأحرقوهــا )٣(احلسـن 

ــه      ــدعى آش رب ــة ت ــوي يف بقع ــدكيا العل ــروف بزي ، الصــفاري وخــرب املســجد املع
                                                        

 .إرم براه : وسرية اإلمام املؤيد) أ(يف  )١(
 .أمحد الناصر القاسم ): أ(يف  )٢(
 .احلسني ): أ(يف  )٣(
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وامتـدوا إىل بـاب املؤيـد    ، رت الفتنة وهاج اجليل جبيالن يهتجمون ويصـولون     واستم
فأظهر املؤيد باهللا الضعف والعجـز   . باهللا يلزمونه التقدم إىل آمل لالنتقام واالنتصاف      

ال أجد هلذا األمـر يف احلـال غـري السـيد الثـائر يف اهللا  أيب               :وقال، عن النهوض بنفسه  
ذلك أىب وامتنع وتقرب إىل منـوجهر وأخـذ منـه        فلما أمره ب  ، الفضل صاحب هوسم  

، فهاج عليه اجليل ومهوا بالقبض عليه وأحرقوا داره وسم وأجليء إىل اهلـرب        ، املال
ــه  ــس من ــالري  ، فلمــا أي ــيم ب ــا جعفــر الناصــر املق ــا احلســن  ،كاتــب أب ــه أب وأرســل إلي

ــه بالســيد الفاضــل ، اآلبســكين ــاب ، وخاطب ــرأ الكت ــا ق ــال ، فلم ــد  : ق ــه عن ــذا لطف ه
ــده  ــع مــن إجابتــه؟ االســتدعاء فكيــف لطفــه إذا حصــلت عن وأنفــق منــوجهر . وامتن

وأنفــق عليــه حــدود ألــف ، عشــرين ألــف دينــار ــذا الســبب وأعــاد عمــارة املشــهد 
وقــبض اإلسفهســالر املعــروف باحلاجــب الكــبري أســفاوجني بــن   ، وســبعمآئة دينــار

وحـبس   )١(تراباذفأمر منوجهر  وأصدره إىل أس     ،  على املعروف بالصفاري   -أصفهان
فتقــرب أبــو ، وبقــي فيهــا زهـاء عشــر ســنني حــىت هلـك منــوجهر  ، يف قلعـة تكريــت 

ــار إىل الطربيــة وأطلقــه ورده إىل آمــل وكــان يف الكــرة الثانيــة شــرا منــه يف          كاجل
ــو كاجلــار     ،األوىل ــك أب ــرض لألشــراف والشــيعة إىل أن هل ، وال زال يتعصــب ويتع

، )٢(مري ورده أنشـا بـن أسفرسـتان الزيـاري    فأض شرف املعايل إىل آمل للسياسة لأل     
فلمـا  ، فساس أهل طربستان سياسة منكرة وقتل من املفسـدين عـدة وقتـل الصـفاري          

وأرشا كبار جيالن سـكنت ثـآئرة اجليـل ومل ميكنـهم      )٣(أعاد منوجهر عمارة املشهد 
فلمـا  ، وكان أبو الفضل احنـاز إىل كرجيـان       ، وانصرفوا من وركروذ  ، قصد طربستان 

                                                        

 .يف األصل ك استراياد  )١(
 .وردان شاه بن أسفر ستان الزياري ): أ(يف  )٢(
 .املسجد ): أ(يف  )٣(
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: وقيـل ،  اجليـل بلغـه أن املؤيـد بـاهللا كـان ضـمن هلـم ألفـي دينـار فلـم يـدفع                   انصرف
، إن هـذا العـز يعـود إىل املؤيـد بـاهللا وال يعـود إلينـا       : بسبب أن ناصـرية اجليـل قـالوا      

فقصدهم الكيا أبوالفضل مع الكرجية وسد علـيهم الطريـق مـن كـل جانـب فحمـل              
وخرج أبو الفضـل مـن     ، قتلة عظيمة اجليل عليهم وهزموهم بإذن اهللا  وقتلوا منهم م        

ــاك إىل جــيالن واســتوىل بعــد ذلــك علــى هوســم أيضــا    مشــجيا uومل يــزل ، هن
 .معلنا بالدين حىت توفاه اهللا  محيدا رشيدا فقيدا سعيدا، للظاملني

ودفـن يـوم   ،  يف يوم عرفـة سـنة إحـدى عشـرة وأربعمآئـة      u وكانت وفاته 
 القزويين اخلـارج بعـده بلنجـا امللقـب        وصلى عليه السيد مانكدمي األعرايب    ، األضحى

وبـين عليـه   ، وأدميت اخلتم على قربه من يوم دفنه إىل متـام شـهر       ،بعده باملستظهر باهللا  
 :وفيه يقول القآئل. يف لنجا ومشهده فيها مشهور مزور

ــ ـــــــ ــا بلَر مِكدة وابــــ ــاموســــ  نجــــ
 

ــ  ــرعــــــ ــرب بصعــــــ ــى قــــــ  ـج علــــــ
ــا ترجـــــــ  كمهتهع ــيبلغ مـــــ ــا ســـــ  )١(امـــــ

 
ــ  ــأنواعلَـــــــــ ــديم بـــــــــ   املقتـــــــــ

األمري أبا القاسـم وحـده   : وخلف من األوالد ،  تسعا وسبعني سنة   uوكان عمره    
t   وأولـد أمحـد اإلمـام أبـا     ، وأولد احلسني أمحد،  وكان امسه احلسني وبه كان يكىن

منهم حممـد القـآئم يف عشـر السـبعني ومخسـمآئة يف         : طالب األخري حيىي وعقبه كثري    
 .بالد العجم من جيالن

 :u من كالمهذكر نكت 
ــدين        ــة املري ــروف بسياس ــه املع ــدس اهللا روحــه يف صــدر كتاب ــال ق ]: ١٩[ ق

ونصب لنا علـى لـزوم   ، احلمدهللا الذي جعل لنا إىل سلوك مناهج األبرار سبال آلئحة     

                                                        

  .٢١٢انظر التحف شرح الزلف  )١(
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وجعل من تبتل إليه ووقف عليه مشاهدا لـدواعي احلـق    ،مدارج األخيار أدلة واضحة   
، وعصمهم من بوادر الفتنة   ،  من أسر احلرية   واستنقذهم، اليت ذهب عنها أكثر اخللق    

وفهمهــم ، وآنســهم بريــاض ترتيلــه، ووقــاهم شــح نفوســهم، وملكهــم أزمــة قلــوم
ولضـمائرهم مراتـع يف عظمتـه       ، وجعـل هلممهـم مطـالع يف ملكوتـه        ، غوامض تأويله 

وثبتـت  ، حىت عزفت نفوسهم عن أكثـر مـا هلـج اخللـق بـه مـن الشـهوات                ، وجربوته
àMÎm6sV &اخلطيئــات  )١(ضــت أقــدام كــثري مــن ذويأقــدامهم  حيــث دح ãƒ ª!$# šÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ#u ÉΑ öθs) ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# ’Îû Íο4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íο t� ÅzFψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒuρ ª!$# šÏϑ Î=≈©à9 $# 4 
ã≅yèøÿ tƒuρ ª!$# $ tΒ â !$t±tƒ ^]رفني واحلمــد هللا الــذي جعــل التوبــة للمــذنبني املســ . ]٢٧:إبــراهيم

≅ö  &:فقـال اهللا  تعـاىل  ، على أنفسهم وسيلة ينالون ا مـىت أخلصـوها كـل فضـيلة            è% 

y“ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ èùu�ó r& #’n?tã öΝ Îγ Å¡àÿΡ r& Ÿω (#θäÜuΖ ø) s?  ÏΒ ÏπuΗ÷q §‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã� Ïÿ øó tƒ z>θçΡ—%!$# 

$·è‹ ÏΗsd 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ â‘θ àÿ tóø9 $# ãΛ Ïm§�9 $# ∩∈⊂∪ (#þθ ç7�ÏΡr& uρ 4’n<Î) öΝ ä3 În/u‘ (#θßϑ Î=ó™r& uρ … çµs9  ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝ ä3 u‹ Ï?ù'tƒ 

Ü>#x‹yèø9 $# §Ν èO Ÿω šχρç�|ÇΖ è? ∩∈⊆∪ (#þθãè Î7 ¨? $#uρ z |¡ômr& !$tΒ tΑ Ì“Ρé& Ν ä3 ø‹ s9 Î)  ÏiΒ Ν à6În/§‘  ÏiΒ È≅ ö6s% 

βr& ãΝ à6u‹ Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yèø9 $# ZπtG øót/ óΟçFΡr& uρ Ÿω šχρ ã� ãèô±n@ ^]ـــــر ــا أن اهللا   ،]٥٥ - ٥٣:الزمـــ وبلغنــــــ
يـارب  : فقـال ، أن أنـذر الصـديقني وبشـر املـذنبني    ، uتعاىل أوحـى إىل نبيـه داود        

، بشر املـذنبني أين أقبـل التوبـة   : فقال عز وجل  ؟ كيف أنذر الصديقني وأبشر املذنبني    
أو ما يرجع إىل هذا املعىن من اللفظ أو يقرب ، وأنذر الصديقني لئال يغتروا بأعماهلم    

 وصلى اهللا  على نبيه املبعوث نيب الرمحة املبعوث إىل كافة األمة بالرأفة والرمحـة         .منه
 ]:٢٢[مث قال قدس اهللا  روحه يف باب ما يستعان به على التوبة ، حممد وآله

                                                        

 .من أهل اخلطيئات ) ب(يف  )١(
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فيجـب  ، لنفسـه مرتلـة التـآئبني    )١(اعلم علمك اهللا  اخلري أن من أراد أن حيصـل          
وإن متت مل تصف ومل تـدم مـامل    ، ال تكاد تتم  ألن التوبة   ؛ أن ميأل قلبه خوفا وخشية    
 : مث قال بعد ذلك ،يصحبها اخلوف واخلشية

فكمـا أن األبنيـة إذا مل تكـن        ، واعلم أن اخلـوف للتوبـة مبرتلـة األسـاس لألبنيـة           
كــذلك التوبـة إذا مل تــنب علــى  ( ،بنيـت علــى أسـاس مــتني مل تسـتقم ومل يطــل لبثهـا    

وهلـذا كـثري مــن املـتكلمني بنـوا أمــر     ؛ ل لبثهـا مل تسـتقم ومل يطــ )٢ ()اخلـوف واخلشـية  
 .اخلواطر اليت ترد على املكلف يف أول أمره على اخلوف

واعلم أن أكثر األشيآء دواعي وأقرا بواعـث علـى الغـرض املقصـود يف هـذا                
الباب هو االستكثار يف ذكر املـوت وإشـعار الـنفس أسـباب الفـوت واألحـوال الـيت              

وأحـوال  ، من البالء يف القـرب وأحـوال النشـور والبعـث     تكون عند املوت وبعد املوت    
حــىت ينكســر ،واالســتدامة لتصــورها ومتكــني ذكرهــا مــن الــنفس ،أهــل اجلنــة والنــار

 . وتكثري إيرادها على القلب حىت يغمره وتستويل عليه، وخيف أشرها،مرحها
ومن أحس من قلبه بالقساوة وقلة التنبه فليتصور أحواله عنـد الغرغـرة والـرتع         

وأحــوال أهلــه ، وكيــف يبقــى بــني أهلــه طرحيــا ذلــيال، نــد مفارقــة الــروح للجســدع
وكيـف  ، وكيـف يأخـذون عنـه ثيـاب الـدنيا         ، وكيف يبكون عليه ويندبونه   ، وأيتامه

وكيـف يبلـى   ، ويدلونـه يف القـرب  ، وكيـف يلقونـه يف الكفـن    ، يطرحونه على املغتسل  
نح علـى نفسـه بـذلك       وليـ ، وكيف تعيث الـدواب واحليـات يف حلمـة وجلـدة          ، هناك

، فإن العلم ذه األحـوال علـم الضـرورة   ، بصوت شجي يف اخللوات ويف ظالم الليل     
ومـا يعلـم ضـرورة ويكـون مشـاهدا يكـون تـأثريه يف              ، واإلنسان قد شـاهدها كـثريا     

                                                        

 .جيعل ): أ(يف  )١(
 .ما بني القوسني ساقط يف األصل  )٢(
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 مسـي  uوبلغـين أن نوحـا    .فليهتم ذا الباب اهتماما صـادقا     ، النفس والقلب أقوى  
فإذا ظهر تأثري ما قلنا يف القلب والـنفس وأجـرى         ، سهألنه كان ينوح على نف    ؛ نوحا

واجلنـة والنـار الـيت طـرق العلـم ـا       ، حينئذ يف أحوال البعث والنشـور      )١(دموعه فكر 
 .فإنه ينتفع بذلك إن شآء اهللا  تعاىل نفعا بينا، اكتساب

اعلم أن اإلرادة ]: ٥٧[وقال قدس اهللا  روحه يف هذا الكتاب من باب اإلرادة         
�Ì& : قـال اهللا  تعـاىل  ، االنقطاع إىل اهللا  عز وجل من كـل مـا سـواه        هي طلب    ä.øŒ $#uρ 

zΝ ó™$# y7În/u‘ ö≅ −Gu;s?uρ Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ ÏFö;s? ^]ــل يف التفســري  ، ]٨: املزمــل ــه إخالصــا : قي ــص ل ، )٢(أخل
�”ÿρ#) &: وقال تعاىل  Ïÿ sù ’n< Î) «!$# ( ’ÎoΤÎ) / ä3 s9 çµ÷ΖÏiΒ Ö�ƒÉ‹tΡ ×Î7 •Β ^]روي عن الـنيب     .   ]٥٠:الذاريات

ابن آدم تفرغ لعبـاديت أمـأل قلبـك غـىن وأمـأل         ((:  أنه قال حاكيا عن اهللا تعاىل      #
مث قـال  . )٣ ())ابن آدم ال تتباعد عين فأمأل قلبك فقرا وأمأل يديك شغال       ، يديك رزقا 

هذه وصية جلنيد بن حممد أثبتناها على وجههـا لتعلقهـا بغرضـنا يف       : قدس اهللا روحه  
 .ملا فيها من عظيم النفع للمريدهذا الباب و

اعلـم رمحـك اهللا أن اهللا تعـاىل يـرتل العبيـد حيـث       : قال أبو القاسم رمحـه اهللا       
واعلـم أنـه يوصـل إىل القلـوب مـن        ؟، فـانظر أيـن يرتلـك قلبـك       ، نزلت قلوم مهـا   

واعلـم أنـه   ، فانظر ماذا يتصل بقلبـك  ، ما اتصلت به القلوب من تعظيم أمره       )٤(خريه
؟، فـانظر مـاذا أنـت مقبـل بقلبـك     ، لى القلوب حسب ما القلوب مقبلـة عليـه   يقبل ع 

                                                        

 .أفكر ): أ(يف  )١(
  .٣٥٣انظر تفسري غريب القرآن لإلمام زيد بن علي  )٢(
 .ذهيب ووافقه ال:  وقال صحيح ٤/٣٢٦أخرجه احلاكم عن معفل بن يسار  )٣(
 .وال معىن هلا وأثبتناها من سياسة املريدين ، من غريه ): أ(والنسخة ، خريه : يف األصل )٤(
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واعلـم أن اهللا  تعـاىل خيلــص إىل القلـوب مـن بــره علـى مـا ختلــص القلـوب إليـه مــن         
واعلم أن اهللا  تعاىل يعظم القلوب ويرفعهـا علـى   ؟، فانظر ماذ ا خالصه قلبك ، ذكره

؟، رك ويعلـو إليـه مـرادك   فـانظر مـاذا الـذي تعظـم يف سـ     ، حسب ما هـي معظمـة لـه       
فاعمـل علـى   ، واعلم أن موانع القلوب يف االبتدآء ما مالت عليـه مـن أسـباب الـدنيا             

 . قطع األسباب تنل بغيتك من الطلب
، منها يف السرآئر حيـول بينـك وبـني نفـيس الـذخآئر            )١(واعلم أن قليل ما ينفق    

علـم أن القلـوب   وا. فاعمل يف إخراج ما بقي منها تنل بذلك ما تطلـب مـن خالقهـا        
فاعمـل يف ابتـدآء     ، إذا جتردت من األمور الدنيوية صحت وصفت للعلـوم األخرويـة          

واحـذر أن يبقـى عليـك منـها شـيء مسـتبطن أو       ، أمرك على إخراج ذلك من سـرك  
فكـن علـى   ، ذلـك ويعتـرض بقـدره يف صـحة املـراد         )٢(فيقفـك ، دقيق مراد قد كمـن    

فيصـحو عنـد ذلـك عقلــك    ، اهـدا وكـن فيهـا علـى أحوالـك كلـها ز     ، استعصـاء منـه  
 .ويصفو قلبك

واعلــم أنــك إن صــدقت  يف . واعلــم أن هــذا أول مرتلــة مــن منــازل املريــدين 
. وأعلـم أن اهللا  تعـاىل إذا أرادك تـوالك وأغنـاك      . إرادتك لـه صـدقك يف إرادتـه لـك         

وكـذلك  إذا كنـت   ، واعلم أنك إن كنت لطاعته مؤثرا كان عليـك مبنافعـك مقـبال          
فمن شاهد ذلك يف نفسك أنك     ، وبأمره عامال كان بالتأييد لك حافظا     لعهده راعيا   

فإذا كشـف لـك التمييـز بـالعلم عـن أفضـلهما         ، إذا اعترض لك أمران ميزما بالعلم     
ــاألجزل  ــت ب ــت األفضــل وعمل ــرض يف نفســك باملفضــول ، ركب ــت ، ومل ت ــإذا كن ف

قـوي علمـك   فـإذا ارتفـع مهـك و    ،وكان اهللا  تعاىل هلمك رافعا     ، كذلك كنت صادقا  
                                                        

 .يبقى ): أ(يف  )١(
 .يف نسخه فيقعدك  )٢(
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ومل تر شـيئا أقـرب إليـك      ،والعاطف بقربه عليك  ، كان ذكر اهللا  تعاىل السابق إليك      
مل تكـن  ، فـإذا خلـص لـك مـا وصـفنا فاعتـدل واسـتوى        ، وال أقـرب منـك إليـه      ، منه

فاعمـل بوصـييت   ، والعلم من ورآء ما أوصـيتك بـه  ، وال نازال إال عليه  ، ظاعنا إال إليه  
 .كتنل ا من العلم من ورآء ذل
عالمــة املريــد إذا صــدق يف : وقــال بعــض احلكمــآء: )١(قــال قــدس اهللا  روحــه

وأحوالـه  ، عزمه رفض الدنيا إذا كانت شاغلة للقلب ومفترة له عن طاعة اهللا  تعـاىل          
ومحـل الـنفس علـى    ، يف الزيادة على حسـب الكـد واالجتـهاد واالنكمـاش واملبـادرة       

ليصـحب مـن يريـد مـا يريـد لتـزداد قـوة           و، ومفارقة الراحة وجمانبـة الرفاهيـة     ،املكاره
 .وليتقو على ما يريده، وليستوحش ممن يريد ما ال يريد، إرادته

اعلـم أن أصـل هـذا البـاب ومالكـه ومـا عليـه        : )٢(مث قال قـدس اهللا  روحـه يف        
وحبسـب مـا يتركـه      ، وترك ما أمكن تركه من املباحـات      ، هو جمانبة الشبهات  : يدور

وحبسـب  ، وظفـره بـاملطلوب ونيلـه للمحبـوب     ، للنجـاح العبد من املباح يكون فوزه      
وينشـب العـدو فيـه أظفـاره     ، ويضعف عزمه وإرادتـه ،ومتتعه له يفتر سريه   )٣(استيفآئه
، واستحقاق اسم املريدين، فمن عزم على طلب االنقطاع إىل اهللا  عز وجل     ، وخمالبه

sŒ#&: قـال اهللا  تعـاىل   ، فليوطن نفسـه علـى تـرك مـا أمكـن تركـه مـن املبـاح            Î)uρ (#ρ“� s∆ 

Èθøó̄=9 $$Î/ (#ρ“� s∆ $YΒ#t� Å2 ^]ــان ــاىل ]٧٢:الفرق ــال تع %tÏ &:  وق ©!$#uρ öΝ èδ Ç tã Èθøó̄=9 $# šχθàÊÌ� ÷èãΒ 

 .ما ال يعنيك فهو من اللغو فكل، ]٣:املؤمنون[^

                                                        

  .٦٣سياسة املريدين  )١(
  .٦٣سياسة املريدين  )٢(
 )) .استغنائه((يف سياسة املريدين  )٣(
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 من حسن إسالم املرء تركه ما  ال يعنيه ((:   أنه قال#وروي  عن النيب    
وال يسـتقيم  ، وال يستقيم أمـره دونـه  ،لذي ال بد للمريد منهوأصل ترك املباح ا  )١ ())

. إال عليه والميلك زمام قلبه إال بـه هـو مالزمـة الصـمت ومداومـة اجلـوع والعطـش               
 من عرف اهللا  تعـاىل وعظمـه منـع اهللا   فـاه مـن          ((:    قال    #وروي عن النيب      

 .))الكالم وبطنه من الطعام وفرجه من احلرام
واعلم رمحك اهللا  أن املريد رمبـا يعـرض لـه فتـور قـوي      : هوقال قدس اهللا روح   

فكره بعد أن كـان   )٢(ويشرد، واضطراب شديد حىت ينتشر مهه بعد أن كان جمموعا  
فيضـيق صـدره ويكـاد    ، قد صار أعاله أسـفله  )٣ (]كأن[ مزموما وحىت يظن أن قلبه     

فال جيب ، وقد يكون من غري سبب، وقد يكون ذلك لسبب ظاهر: يفسد عليه أمره
بـل جيـب أن يفـر    ، ويومهه مفارقة حالـه ،أن يرتاع عند ذلك ارتياعا يزيد يف اضطرابه  

وإن مل ،ويـدوم علـى ذلـك   ، ويسترتل املعونة مـن عنـده  ، ويستغيث به ، إىل اهللا  تعاىل   
، مـن عـوده إىل حالتـه    )٥(احلالوة اليت كان جيـدها مـن قبـل مل ييـأس           )٤(جيد لالستعانة 

ويفزع إىل تنبيه ، ومسألته كشف ما به، تضرع إىل اهللا  تعاىل  واستمر على البكاء وال   
يف حكايـات   ] لينظـر [و. القلب بقرآءة القرآن بصـوت شـجي واسـتماعها مـن غـريه            

ــواعظهم  ــه     ، املتقــدمني وم ــهم يف زمان ويســتعني علــى ذلــك مبــذاكرة مــن يكــون من
بــه فـإن كثـر ذلـك ودام حـىت يغل    ، وتأمـل أحــواهلم ، واسـتماع كالمهـم  ، وجمالسـتهم 

                                                        

  .٢٢٤ -٢٢٣/ ١٠جممع الزوائد  )١(
 .ويتشرد ): ب( يف )٢(
 .ساقطة من كتاب سياسة املردين  )٣(
 .لالستغاثة : يف نسخه )٤(
 .يئسى : يف األصل )٥(
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واجتهد يف حتصـيل   ، استعمل ما ذكرناه يف باب ما يستعان به على التوبة         ، الوسواس
فـإن ذلـك ممـا يقـوي قلبـه وحيـبس عنـه        ،  )١(وذكر نفسـه آآلء اهللا  ونعمائـه     ، اخلوف
 .الشيطان

واحنسـامه  ،  دفعـه أسـهل  )٢(واعلم أن ما كان من ذلك لغري سبب معلـوم كـان       
وما كان من ذلـك لسـبب ظـاهر يعرفـه          ، ىل أقرب وعودة العبد إىل حالته األو    ، أيسر

ويسـتعني بـاهللا   ، فإنه حيتاج أن يعمـل يف إزالـة ذلـك السـبب ودفعـه             ، املريد من نفسه  
ويكــون بقــاء هــذا العــارض وقوتــه حبســب قــوة الســبب  .علــى ذلــك إنــه خــري معــني
، ذلـك وجـد املريـد لـه روحـا يف احلـال             )٣(ومـىت احنسـم   ، املوجب له وحبسـب بقآئـه     

وكـان سـبيل قلبـه سـبيل     ، وعـاد إىل حالتـه األوىل    ، صـدره انشـراحا عجيبـا     وانشرح  
فلــيكن املريــد متنبــها  عنــدما وصــفناه وليســتعمل مــا   . املشــريف خيــرج مــن الصــقال 

، وال خييـب رجـاء مـن ارجتـاه       ، فإن اهللا  تعـاىل بلطفـه وفضـله يغـين مـن اتقـاه              ،ذكرنا
،  بفعــل الواجبــاتولــيكن دأبــه ومعظــم مهــه عنــد اعتــراض هــذا العــارض التمســك  

 .عليه النوافل وااهدة )٤(وإن احتلت، والتنكب من احملظورات
واعلم وفقك اهللا إىل اخلري أن للشيطان كيدين يقطع املريد بكـل واحـد منـهما      

تفاصـيل   )٥(ولكـل واحـد مـن الكيـدين     ، ويرده عن طريقه وجـه    ، عن سريه وقصده  
فأحـد الكيـدين القـاطعني لـه     .  احلـذر حنن نذكر مجلها ليعرفها املريد وحيذر منها كل    

                                                        

 .ونعماه ): أ)(يف  )١(
 .فإن ): أ(يف  )٢(
 .حد : بزيادة): أ(يف  )٣(
 .أحللت : يف األصل  )٤(
 .من الكيدين : ساقطة): أ(يف  )٥(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ٣٧ 

ــل  : عــن غرضــه ــيت هــي النواف ــدعوه إىل القــرب ال ــه يف احلقيقــة قواطــع  ،أن ي وهــي ل
ويومهه أن يسد به خلة أهـل الفقـر   ، وذلك حنو أن يدعوه إىل حتصيل املال  ،وشواغل  

ويــبين بــه ، ويصــلح اجلســور والقنــاطري، واملسـكنة ويعــود بــه علــى األرامــل واأليتــام 
وشـغله  ، فإذا سـول لـه ذلـك زيـن لـه الشـح       ، ويسعتني به على احلج والغزو    املساجد  

أو ، أو نآئبـا إن كـان مـن أهـل النيابـة     ، باجلمع حىت يعود تاجرا إن كـان مـن التجـار      
فإذا شغله بذلك حال بينه وبني مهـه وصـرفه عـن    .عامل السلطان إن كان من العمال   

ــدة  ــق ااه ــرده   ، طري ــه اهلــوى أو ي ــاه إىل   مث يوشــك أن يغلب ــه ورمبــا دع ــى عقبي عل
ويسـتنقذ بـه الضـالل مـن        ،  )١(وأومهـه أنـه يقمـع بـه امللحـدة         ، االشتغال جبمع العلوم  

إىل  )٢(وأكثـرهم مـائلون   ، فيخـتلط بالعلمـاء واملـتعلمني     ، واجلهال من اجلهالة  ،الضاللة
فيـدخل معهـم يف   ، الدنيا خاصـة يف زماننـا هـذا فيتخلـق بـأخالقهم ويتحلـى حبليتـهم        

 .سة وطلب الرئاسةاملناف
يا داود ال جتعـل بـيين   : وقد روي أن اهللا  تعاىل أوحى إىل داود صلى اهللا  عليه  

، أولئـك قطـاع عبـادي املريـدين    ، وبينك عاملا مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق حمـبيت   
فيعـادي علـى ذلـك    ، إن أدىن ما أنا صانع ـم ان أنـزع حـالوة مناجـايت مـن قلـوم           

، ك قلبـه ويهـبح فكـره وينسـى طريقـه ويهجـر مـا كـان آثـره              ويسـتعمل بـذل   ،ويوايل
ورمبـا دعـاه    . فيدحض قدمه ويزيله عـن سـوآء السـبيل        ،فيتمكن منه اهلوى والشيطان   

  )٣(إىل السعي يف مصـاحل النـاس والتحـري ملنـافعهم فيـدعوه ذلـك إىل خمالطـة الكـرباء                 
نس م ويأنسوا ومالزمة الرؤساء ومداخلة امللوك وحواشي امللوك حىت جيالسهم ويأ  

                                                        

 )) .ي به املسترشدويهد: ((يف كتاب سياسة املردين بزيادة )١(
 .ما يكون ): أ(يف  )٢(
 .الكثري ): أ(يف  )٣(
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وجيـد  ، ويغلب اهلـوى عقلـه    ، ويضيع ما كان يطلبه وينتخبه    ، فيفارق ما كان فيه   ، به
وهـذه اجلمـل أكثـر مـا تعـرض          ، الشيطان إىل استهوآئه جـددا الحبـا وطريقـا الئحـا          

والـذين مل يـألفوا حــالوة مقصـدهم ومل يأنسـوا مبطلبـهم وإن كــان      ،للمبتـدئني منـهم  
 .اجلميع منها على خطر

ومحله النفس على املكاره ، هو أن يفتره الشيطان عن اجتهاده: اطع  الثاينوالق
ومـا  ، كالعجـب والريـاء   )١(بأن يورد عليه من اآلفات مـا يتعاطـاه وغـريه   ، يف معاملته 

ورمبـا أومهـه أن الضـرر عليـه يف االجتـهاد           ، ويومهه أن اجتـهاده ضـائع     ،جيري جمرامها 
وإذا أخـذ نفسـه    ،  سلم من الرياء والعجـب     ألنه إذا تركه  ؛ أعظم من الضرر يف تركه    

ومىت فتر غلب هـواه  ، فيضعف متنه ويوهن عزمه ونيته فيفتر عنه     ، به مل يسلم منهما   
ومل يزل به حىت يسلخه مـن اإلرادة وخيرجـه مـن    ،ورده على عقبه خائبا يائسا  ، عقله

وهـذا الثـاين أكثـر مـا يعـرض ملـن خيـالط أهـل التصـوف مـن اإلشـارات             ، مجلة أهلها 
وليدفع جبهده مـا جيـد مـن ذلـك يف       ،فليحذر املريد مجيع ذلك كل احلذر     ، والعبارات

ورمبــا أومهــه العــدو أن . ويســتغيث بــاهللا عــز وجــل إنــه خــري مغيــث ، خــاطره ومهــه
وال يوصــالن إىل املقصــود وأن الوصــول  ، االجتــهاد والطلــب ال يظفــران بــاملطلوب 

؛ ا كان حجابا بني اهللا  وبني عبـده وأن الطلب رمب، عطية يعطيها اهللا  تعاىل من يشآء 
  )٢(ألن العبد إذا نظـر إىل الطلـب وسـكن إليـه كـان ذلـك سـببا للقطـع فيذهلـه ذلـك                

وهذا إمنا يعرض يف األكثر ملـن  ، )٣ ()ويورثه فتورا عظيما يقطعه لذلك، عن ااهدة (
 .يعاشر أهل التصوف على ما بيناه

                                                        

 .وعيوبه ): أ(يف  )١(
 .لقطع املريد فيذله بذلك ): أ(يف  )٢(
 ) .أ(ما بني القوسني ساقط من  )٣(
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اىل وتفضال فـال بـد مـن الطلـب       واعلم أن الوصول وإن كان عطية من اهللا  تع         
%zƒÏ& : واالجتهاد وبذل الطاعة يف حتصيل الغرض وهكذا وعد اهللا  تعاىل فقال      ©! $#uρ 

(#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨]tƒÏ‰öκs] s9 $uΖ n=ç7 ß™ 4 ¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 tÏΖÅ¡ósßϑ ø9 فال يغتر املريـد    ، ]٦٩:العنكبوت[^ #$
ـا العـدو صـرعة ال ـوض معهـا عصـمنا اهللا        ذه املكيدة فإنـه ال يـأمن أن يصـرعه      

 .تعاىل من ذلك
املريـد ألـف قـاطع      )١(أن يف سـرية   وأظنه عن جنيد   وحكي عن بعض احلكمآء   

فليحـذر املريـد هـذه القواطـع كـل      ، كل واحد منها حيول بينه وبـني مطلوبـه   ، يقطعه
، عا بـني يديـه  الجئا إليه خاضـ ،باهللا عز وجل )٢(وليكن يف مجيع أحواله مستغيثا  ،احلذر

وليعلم املريد أن اآلفات ،مستعصما حبول اهللا وقوته عز وجل    ، متربءا من حوله وقوته   
بـل جيـب أن   [ ؛وإن كانت كثرية مجة فليس جيوز ترك االجتـهاد ليسـلم مـن اآلفـات              
ألن اآلفـات   )٣ (]جيتهد يف دفع اآلفات مع املقام على ااهدة ملا يزيد يف فوة اآلفـات        

فليتصـور مـا   ، وحبسب ازديـاد قوـا تـزداد اآلفـات        ، عن قوة اهلوى  مصدرها للمريد   
ــد ــاه املري ــدبر ،حــق التصــور )٤(بين ــدبر حــق الت ــذا uإىل آخــر كالمــه .. وليت  يف ه
 .وإمنا ذكرنا منه اليسري،فهو كثري )٥(القياس

وله دعوة مجـع فيهـا مـن فوآئـد العلـم الثمينـة ويواقيتـه الشـريفة مـا يقضـي لـه                
  : uقال ، وقد رأينا إثباا يف هذا املوضع،اببالسبق يف هذا الب

                                                        

 .سري ): أ(يف  )١(
 .متعينا ): أ(يف  )٢(
 .ما بني القوسني ساقط من األصل  )٣(
 )) . ما بيناهفليتصور املريد: ((يف األصل )٤(
 .يف هذا الكتاب ): أ(يف  )٥(
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 .بسم ا الرمحن الرحيم وصلواته على عباده املصطفني
هذا كتـاب مـن اإلمـام املؤيـد بـاهللا أيب احلسـني أمحـد بـن احلسـني بـن هـارون                   

 إىل مـن بلغـه مـن املسـلمني يف أقاصـي األرض وأدانيهـا         #احلسين بن رسـول اهللا      
ــيكم    ــالم عل ــا بعــد س ــإ: أم ــوة     ف ــو ذو الق ــه إال ه ــذي ال إل ــيكم  اهللا ال ين أمحــد إل

وجعـل خالهلـا   ، واألرض قرارا، الذي جعل السمآء بنآء ، واإلفضال والطول ،واحلول
أمحده رغبـا ورهبـا علـى تظـاهر         ، وأنشأ لكم أمساعا وأبصارا   ،وخلقكم أطوارا ، أارا
شـعا أنـه   وأومن به خاضـعا خا ، وترادف منحه وتتابع كرمه  ، وتضاعف قسمه ، نعمه

والشـــركآء ، املتعـــايل عـــن األشـــباه واألنـــداد، اهللا  الواحـــد األحـــد الفـــرد الصـــمد
توحد . وقيوم ال ينام، وقادر ال يضام، وأتوكل عليه موقنا أنه قاهر ال يرام،واألضداد
ذلكـم  اهللا     ، وعبـد يف األرض والسـماء     ، ومحد على النعماء  ،وتفرد بالكربياء ، بالعالء

tΒ$ & أفغري اهللا  تتقون      ربكم له الدين واصبا    uρ Ν ä3 Î/  ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ z Ïϑ sù «!$# ( ¢ΟèO #sŒ Î) ãΝ ä3 ¡¡tΒ 

•�‘Ø9 $# Ïµø‹ s9Î* sù tβρ ã� t↔ øgrB ^]خلق عباده رمحـة هلـم وإنعامـا علـيهم وإحسـانا إلـيهم           ] ٥٣:النحل
فطـر  ، ومل يسـتأنس ـم مـن وحشـة     ،ومل يتعزز م مـن ذلـة    ،مث مل يتكثر م عن قلة     

والنجـوم  ،وأجـرى األفـالك الـدائرات   ، وجعـل النـور والظلمـات   ، واتاألرض والسم 
أقوهلـا تعبـدا   ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك لـه قـوال صـدقا               ، املسخرات

وأمينـه  ، وخريتـه مـن خلقـه   ، وصـفيه وخليلـه  ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  . ورقا
فصـلواته عليـه    ، وسراجا منريا وداعيا إىل اهللا  بإذنه      ، أرسله بشريا ونذيرا  ، على وحيه 

، وعلـى آلـه الطيـبني األخيـار املنتجـبني األبـرار      ، يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حيا     
وأحاط م  ، وامتد على اخللق رواقه   ، ونأى جبانبه ، ابتعثه على حني مشخ الكفر بأنفه     

، واخللـق حيـارى ال يبصـرون      ، وظهر فيهم عتوه وغرامه   ،ومأل البسيطة ظالمه  ،نطاقه
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ونور احلق ، وعمتهم الفتنة الصماء، قد ملكتهم اجلاهلية اجلهالء، ل ال يهتدونوضال
وحمـض  ، وأظهر الـدعوة  ، فأدى الرسالة ، ومال بوجهه إىل العبوس   ،قد آذن بالطموس  

ولشـتات الـدين    ،وـض بـأمر اهللا  صـادعا       ، وأوضـح احملجـة   ، وأقام احلجـة  ، النصيحة
اهللا  حـق      )١(وجاهـد يف  ، وثـان خالعـا   ولألصـنام واأل  ، ولسلطان الكفر قامعا  ، جامعا
ولـدين اهللا  القـومي بـأنور منـار     ، وهدى ضالل عباده إىل صراط اهللا  املستقيم   ،جهاده

قـد شـد عضـده مـن املعجـزات بأعظمهـا            ، وأبني دليـل  ،وأوضح سبيل ، وأر سلطان 
!ª &ذلــك كتــاب اهللا ، وأعالهــا خــريا، وأبقاهــا أثــرا، وأفخمهــا أمــرا، قــدرا $# tΑ ¨“ tΡ 

z |¡ ôm r& Ï]ƒÏ‰pt ø:$# $ Y6≈tGÏ. $Yγ Î6≈t± tF •Β u’ÎΤ$sW ¨Β ”� Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è=ã_ tÏ% ©! $# šχ öθ t± øƒs† öΝ åκ ®5u‘ 

ـــر [اآليــــة^  … &، ]٢٣:الزمـ çµ̄Ρ Î)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã 

y7Î7 ù=s% tβθ ä3 tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î=Î/ <c’ Î1t� tã &Î7 •Β ^]ــعراء ــه  ، ]١٩٥-١٩٢:الشــ ــد جعلــ قــ
وســبيال إىل اجلنــة ، وطريقــا إىل النجــاة واضــحا، ووصــلة إىل احلــق، للخلــق )٢(مأدبــة
فيـه بيـان لكـل شـيء      ، ومـن أعـرض عنـه ضـل وغـوى         ،من اعتصم به اهتدى   ، آلئحا

ــه#فلــم يــزل ؛ وهــدى وبشــرى للمحســنني  ــهويفهمكــ،  يعلمكــم ترتيل ، م تأويل
، حىت اهتـديتم بـه مـن حـرية العمـى       ،ويشرح قصصه وأمثاله  ، ويشرح حالله وحرامه  

ــدى    ــحتم منـــهاج اهلـ ΛäΖ÷ &واستوضـ ä. uρ 4’n?tã $xÿ x© ;ο t� øÿ ãm z ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷] ÏiΒ 3 
y7 Ï9≡x‹x. ßÎit6ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  Ïµ ÏG≈tƒ# u ÷/ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ^]ـــــران  حــــــىت أدى حــــــق ]١٠٣:آل عمـ
مث نقلـه اهللا  إىل مـا أعـد لـه        .ووعظ ونصح وبلغ وأمسع   ، وقام بشرط األمانة  ، الرسالة

                                                        

 .يف سبيل اهللا ): أ(يف  )١(
 .مادة ): أ(يف  )٢(
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، وقبضـه اهللا  إليـه راضـيا عملـه         ،واستأثر له ما لديه   ، وأنزله منازل رمحته  ، من كرامته 
كـأن مل  ، وااللتـواء علـى عترتـه   ، فابتـدأ كـثري مـن األمـة يف تبـديل سـنته            ، قابال سعيه 

ــث يقــول يســمعوا قــول ا ≅  &:هللا  حي è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο ¨Š uθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3 
$ &:وقولــه تعــاىل ، ]٢٣:الشــورى[^ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs? ^]ــزاب ــول ، ]٣٣:األح ــث يق ≅ö &: وحي à) sù (#öθ s9$ yès? äíô‰ tΡ $ tΡu!$ oΨö/r& ö/ ä.u !$oΨö/r& uρ 

$tΡ u!$ |¡ÎΣuρ öΝ ä.u!$ |¡ÎΣuρ $oΨ|¡àÿΡ r&uρ öΝ ä3 |¡àÿΡr& uρ ¢ΟèO ö≅ ÍκtJö6tΡ ≅yèôfuΖ sù |MuΖ ÷è©9 «!$# ’n?tã 

šÎ/É‹≈x6ø9 ، والنســاء فاطمـــة ،  فجعــل األبنـــاء احلســن واحلســـني  ]٦١:آل عمــران [^ #$
 . )١(همواألنفس نفسه ونفس علي صلوات اهللا علي

مث ألـزم املـؤمنني متابعتـهم    ، فانظروا  كيف نزههم اهللا حمققا أم أولوا الصدق        
$ &: والكون معهم بقولـه    pκš‰r'̄≈tƒ šÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©!$# (#θçΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ^ 

 راكعـا   حني تصدق خبامتهuومل يسمعوا ما أنزل اهللا يف أمري املؤمنني      ،]١١٩:التوبـة [
ــآئال   uΚ$ &: إذ يقــول عــز وجــل ق ¯ΡÎ) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u tÏ% ©! $# tβθßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θn=¢Á9 $# tβθ è?÷σ ãƒuρ nο4θ x.̈“9$# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡u‘ ^) ٢(
ــدة[ ــول رســول اهللا   ]٥٥:املائ ــا # وق  خماطب

مـن  : فقـال  ،   ورسـوله أوىل اهللا: قـالوا ؟ مـن أوىل بكـم مـن أنفسـكم      ((: كافة أمتـه    
                                                        

وتيسـري العلـي القـدير الختصـار تفسـري         ، ٣٧٠-١/٣٦٩والكشـاف   ، ٢/٦٨أنظر الدر املنثور للسـيوطي       )١(
البـن  وأحكـام القـرآن   ، ٥٩٢٥٨وأسـباب الـرتول للواحـدي    ، ٢/٣١٠وجممع البيان ، ١/٢٧٩ابن كثري  

 .٤١٠-٣/٣/٤٠٩وتفسري الطربي مج، ٤/٦٧وتفسري القرطيب ، ١/٢٧٤العريب 
 وذخـائر العقـىب   ٢٢٠ إىل رقـم  ٢١٦ برقم ١/١٦١ وشواهد الترتيل ٣٥٨-٣٥٤ رقم ١٩٣ ابن املغازيل   )٢(

والطــربي ، ٢/٥١٩ والـدر املنثــور  ١٦٧ والعمـدة البــن البطريــق  ١٦٨وأسـباب الــرتول للواحــدي  ، ٨٨
 .٦/٢١ وامليزان ١٢/٥٠٤والفتوحات اإلهلية ، ١/٦٤٩ري والزخمش، ٤/٣٨٩
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 ٤٣ 

مثـل أهـل   ((:  وقولـه    )) إين تارك فيكم الـثقلني     ((:  وقوله ))كنت مواله فعلي مواله   
فتـأملوا  ، )١ ())بييت فيكم كسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنـها غـرق وهـوى        

ــاذير      ــع املع ــف قط ــح احلــق وكي ــف أوض ــن   ، رمحكــم اهللا  كي ــثري م وانظــروا إىل ك
فأمـا أمـري املـؤمنني فنكثـت بيعتـه جهـرا        . لوا حىت زاغوا وضلوا   األمةكيف غريوا وبد  

، فمـن غـادر بـه قـد خذلـه وقاعـد قعـد عـن نصـرته         : ومحل على كثري ممـا كـره قهـرا    
وقاسـط قسـط يف     ، ومـارق مـرق عـن طاعتـه       ، وناكث نكث على نفسه عقـد بيعتـه       

ــت معــه علــى أمــره إال فريــق مــن  ، إمهــال مــا أوجــب اهللا تعــاىل مــن واليتــه   ــا ثب  وم
 . ورأو طاعة اهللا فرضا، املهاجرين واألنصار الذين حمضوا اإلميان حمضا

يـا علـي إنـك سـتقاتل بعـدي      ((: فقـال ،  بـذلك #وقدميا عهد إليه الرسول    
، فلم يزل ذلـك دأبـه ودأـم حـىت قتلـه األشـقى      ،  )٢ ())الناكثني واملارقني والقاسطني  

 .والقى ربه محيدا، ومضى عليه الصالة والسالم شهيدا
سـبط الـنيب وسـاللة الوصـي     ، فانتصب لألمر بعده اإلمام الوافر والقمـر الزاهـر    
، وعلـى جسـده يف األجسـاد   ،احلسن بن علي  صـلوات اهللا  علـى روحـه يف األرواح          

إىل أن خذلـه  ، ومل يأخذه يف اهللا  لومة آلئم ،ودعا إىل احلق املبني   ، فرأب صدع الدين  
فجرح ودفع عما انتصـب  ، يدي بالسوءوبسطت إليه األ، وقعد عنه أعضاده ، أجناده

                                                        

 ، ١٣٦وأبـو طالـب يف أماليــه    ، ١/١٥٢واملرشـد بـاهللا يف أماليــه    ، ٤٠/ ١أخرجـه اهلـادي يف األحكــام    )١(
/ ٢والبـزار   ، ٢٦٣٦ بـرقم  ٣/٤٥  والكـبري  ٥٣٩٠ رقم ٥والطرباين يف األوسط ج    ، ٢/٣٤٣واحلاكم  
  .١٩٦٧ برقم ٣٣٤

 ٧/٢٣٨جممــع الزوائــد  ،١٢١٩ إىل ١١٢٠٦ رقــم ٢١٤ -١/٢٠٠إلمــام علــي البــن عســاكر  ترمجــة ا )٢(
 وأسـد الغابـة   ١٠٠٥٤ بـرقم  ٩٢/ ١٠ والطـرباين يف الكـبري   ١٦٤٠ بـرقم    ٢/١٧٤وخمتصر زوائد البـزار     

  .٥/٧٢٥والسيوطي يف الدر املنثور  ، ٣/١٣٩ ومستدرك احلاكم ٤/١٠٨
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 ٤٤ 

مث مل يـرض بـذلك   ، وغصب على األمر غصـبا ، ودعي إىل سلم من كان له حربا  ، له
 .ودفن مظلوما، حىت قتل مسموما

وأراد اآلخرة وسعى هلا سعيها احلسني ،فقام باألمر بعده من ترك الدنيا وزينتها
بـذة الفسـاق بعـد مـا     وض إىل العـراق ملنا   ، فشهر سيفه وبذل نفسه   ، uبن علي   

، فتعاوره من حزب الشيطان من مل يـزل مبطنـا للنفـاق      ، دعي إليها ووعد النصرة ا    
ونبـذ  ، وغـودر صـريعا  ، ومثلوا به أشنع مثلـة ، فقتلوه أقبح قتلة ، ومصرا على الشقاق  

، وظهـر والح عنـاده وانتشـر   ، رأسه ومحل إىل من بان كفـره      )١(زوح، بالعرآء طرحيا 
فلـم يكـن   ،  وأطفالـه كمـا سـبيت ذراري املشـركني    #ول اهللا     وسبيت بنات رس  

بل كان اجلميع بـني  ، #من املسلمني من يغضب هللا ويذب عن حرم رسول اهللا      
ورفعـوا  ، فعند ذلك شـربوا اخلمـور وأعلنـوا الفجـور         ، ومنكر ساكت ، راض شامت 

مـن  حـىت مل يبـق      ، واتسعت املظـامل وظهـرت املـآمث      ،حشمة اإلسالم ولعبوا باألحكام   
 .وال من اإلسالم إال رمسه، الدين إال امسه

مث قام بعده اإلمام الزكي واحلرب الرضي زيد بن علي صـلى اهللا عليـه يف عصـبة      
ــبيل اهللا    ــهم يف س ــروا أنفس ــة ش ــران ، قليل ــارعوا إىل الغف ــان ، وس ــادروا إىل اجلن ، وتب

لبوه فعطفت عليهم األشقياء من بين أمية سـالكني ـم سـبيلهم يف جـده فقتلـوه وصـ           
ويـاهلم  ، فيـا لـبين أميـة الويـل والثبـور      ، مث أحلقوا به الطاهر املطهر ابنه حيىي      ، وأحرقوه

ورغبوا عن اآلخرة فأعرضـوا عنـها   ، غرم زهرة الدنيا فمالوا إليها، السعري املسجور 
& y7Í× ¯≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# }§øŠ s9 öΝ çλm; ’Îû Íοt� ÅzFψ$# �ωÎ) â‘$̈Ψ9$# ( xÝÎ7 ymuρ $ tΒ (#θãèuΖ |¹ $ pκ� Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθè=yϑ ÷ètƒ ^]ــود ــ ــــــ ـــــ ̈L# & ]١٦:ه ym #sŒ Î) (#θãmÌ� sù !$yϑ Î/ (#þθè?ρé& Ν ßγ≈tΡ õ‹s{r& ZπtG øót/ #sŒ Î* sù Ν èδ 

                                                        

 . يف أخبار أئمة الزيدية نقال عن روضة احلجوري والصحيح كما، ) ووجه(يف األصل  )١(
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 ٤٥ 

tβθÝ¡Î=ö7 •Β ∩⊆⊆∪ yì ÏÜà) sù ã� Î/#yŠ ÏΘöθ s) ø9 $# tÏ% ©! $# (#θßϑ n=sß 4 ß‰ ôϑ ptø: $#uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈ yèø9 ــــــــام[^ #$  -٤٤:األنعـــ

٤٥[. 
طـالبني بـزعمهم ثأرنـا بادعـائهم  جـدهم        ،  جاء بنو العبـاس معلـنني شـعارنا        مث

إذ مل ، وإظهـار طاعتـه وإيثـار واليتـه    ، أمري املـؤمنني  )١(العباس وابنه عبداهللا  يف متابعة  
، وعبداهللا  يطلـب يف اجلهـاد بـني يديـه الشـهادة      ، يزل العباس خيطب مبتابعته السعادة    

وآثـروا احليـاة   (،ستوسقت أسبام بامسنا  بغـوا وطغـوا  وا، أحواهلم بنا )٢(فلما اتسعت 
وجـاهروا اهللا تعـاىل   ، وسلكوا منهاج الفراعنة اجلبابرة   ، واقتفوا آثار األكاسرة  ، الدنيا

وسـن  ، وجردوا علينا أسـياف العقـوق     ، ورفلوا يف أثواب املروق    )٣ ()بكبائر الفسوق 
، واحلـبس الفظيـع  ، ذريعالقتـل الـ  # خمذوهلم امللقب باملنصور يف أهـل بيـت الـنيب        

مث قتـل أخـاه   . وأراق يوم الثنيـة دم حممـد بـن عبـداهللا  الـنفس الزكيـة      ، واألمر الشنيع 
ومحل آبامها وعمومتهما وبين عمومتهما الربرة  األتقياء  السـادة  ، إبراهيم بن عبداهللا  

وسـلكوا سـبيله   ، مث اقتـدى بـه بنـوه      ، فعل أشباهه من بين أميـة     ؛ النجباء على األقتاب  
فيــا عجبــا ملــن ، وأضــلوا اجلمــاهري فاجلمــاهري، وأظهــروا املنــاكري فاملنــاكري، واتبعــوه

ــاد   ــات واألعي ــالزور وهــم   ، ينتصــب علــى األعــواد يف اجلمع يشــهد هلــم علــى اهللا  ب
أمـا خيـاف يومـا    ؟ أمـا يتقـي اهللا  القهـار   ؟  منهمكون يف الفجور أما يتقـي اهللا اجلبـار        

 .؟تتقلب فيه القلوب واألبصار

                                                        

 .مببايعة ): أ(يف  )١(
 .اتسقت ): أ(يف  )٢(
 .ما بني القوسني أُكِمل من روضة احلجوري كما يف أخبار أئمة الزيدية  )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ٤٦ 

وقلـوب األوليـآء بـه  قـد     ، إين قـد رأيـت أسـباب احلـق قـد مرجـت        ،   اهللا عباد
ورأيـت  ، مستضعفني يف األرض خيافون أن يتخطفهم النـاس     )١(وأهل الدين ، حرجت

، ووجـدت احلـدود  قـد عطلـت       ، األموال تؤخذ من غري حلها وتوضع يف غري أهلها        
فراعنة قـد  ورسوم ال، قد بدلت وغريت   #وسنن رسول اهللا      ،واحلقوق قد أبطلت  
 )٢(والنـاهني عـن املنكـر قـد وهنـوا       ، واآلمرين باملعروف قد قلوا   ، جددت واستعملت 

ال ، ووجدت أهل بيـت الـنيب علـيهم السـالم  مقمـوعني مقهـورين مظلـومني              ، فذلوا
بـل منعـوهم   ، وال يتركـون ليكونـوا مـع النـاس فوضـى         ، يؤهلون لواليـة وال شـورى     

، الكــف عــن دمــآئهم إحســانا إلــيهمفهــم حيســبون ، وصــرفوا عنــهم فيــئهم، حقهــم
يطلبـون علـيهم العثـرات ويرقبـون        ، واالنقباض عن حبسـهم وأسـرهم إنعامـا علـيهم         

ووجدم يف كل واد من الظلم يهيمون ويف كل مرعـى مـن الضـالل             ، فيهم الزالت 
 Ÿω&، وأمواهلم  تنـهب بـا     ، تغصب غصبا  )٣ ()ووجدت أمالك املسلمني  ( ،يسيمون
tβθ ç7 è% ö� tƒ ’Îû ? ÏΒ ÷σ ãΒ ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ̈Β ÏŒ 4 š�Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ šχρß‰tG ÷èßϑ ø9$# ^]ــة ـــــ β¨ & ]١٠:التوب Î) tÏ% ©! $# 

tβθ è= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’yϑ≈tGuŠ ø9$# $̧ϑ ù= àß $yϑ ¯Ρ Î) tβθ è= à2 ù'tƒ ’Îû öΝ ÎγÏΡθ äÜ ç/ #Y‘$tΡ ( šχ öθ n=óÁ u‹ y™ uρ 

#Z�� Ïè y™ ^]ال خـوف  ، فاقهـا  ووجدت الفـواحش قـد أقيمـت أسـواقها وأدمي ن      ]١٠:النساء
، ويتنابزون ويتباهون بـاإلمث ، بل يتفاخرون باملعاصي، وال حياء الناس مينع ، اهللا  يزع  

فلـم أجـد لنفسـي عـذرا إن         ، وأعرضوا عن ذكر املـآب والعقـاب      ، قد نسوا احلساب  
وأســـاملهم ، أونســـهم ويؤنســـونين، متوســـطا أىامهـــم، قعـــدت ملتزمـــا أحكـــامهم

                                                        

 .احلق ): أ(يف  )١(
 .ذهبوا ): أ(يف  )٢(
 .ساقط يف األصل  )٣(
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 ٤٧ 

وسبحان اهللا وما أنا ،   على بصرية أنا ومن اتبعينفخرجت أدعوا إىل اهللا ، ويساملونين
 .من املشركني

أيها الناس أدعوكم إىل كتاب اهللا  وسنة نبيئه والرضـا مـن آل حممـد وجماهـدة             
وإين كأحدكم يل مالكم وعلي ما علـيكم إال مـا خصـين      ، الظاملني ومنابذة الفاسقني  

ــر     ــة األم ــن والي ــه م $! &اهللا  ب uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θç7Š Å_r& zÅç#yŠ «!$# (#θãΖÏΒ#u uρ Ïµ Î/ ö� Ïÿ øótƒ Ν à6s9  ÏiΒ 

ö/ ä3 Î/θ çΡèŒ Ν ä.ö� Åg ä† uρ ô ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r& ^]٣١:األحقـــاف[ ،& (#θ ç7Š Éf tGó™$# Ν ä3În/ t�Ï9 ÏiΒ È≅ö6s% βr& u’ ÎAù'tƒ ×Π öθ tƒ 

�ω ¨Št�tΒ …çµ s9 š∅ÏΒ «!$# 4 $tΒ Ν ä3s9 ÏiΒ :*yf ù=̈Β 7‹Í≥tΒ öθ tƒ $tΒ uρ Ν ä3s9 ÏiΒ 9��Å6̄Ρ^]٤٧:الشورى[ ،&(#θ çΡuρ$yès?uρ 

’n?tã Îh�É9ø9$# 3“uθ ø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$yès? ’n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9$# uρ 4 ^]٢:املائدة[. 
وازحفــوا زحفــا إىل دار ، وبــادروا إىل نصــريت، أيهــا النــاس ســارعوا إىل بــيعيت

ρ#) &، هجـــــــــــريت ã� ÏÿΡ$# $ ]ù$ xÿ Åz Zω$ s) ÏOuρ (#ρß‰Îγ≈ y_uρ öΝ à6Ï9≡uθøΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡àÿΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 
öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝ ä3 ©9 βÎ) óΟçFΖä. šχθ ßϑ n=÷ès? ^]ــة ــ ــدنيا  ،  ]٤١:التوبـ ــذه الـــ ــوا إىل هـــ وال تركنـــ

واآلخـرة  ، ينقضي نعيمها ويضعن مقيمهـا    ، فإا ظل زآئل وسحاب حآئل    ، وجتها
(�χÎ &،خري وأبقى أفال تعقلون    uρ u‘#¤$! $# nοt� ÅzFψ$# }‘Îγ s9 ãβ#uθ u‹ pt ø: $# 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n=ôètƒ 

ــوت[^ ـــ ـــــ !$¤#‘y7ù=Ï? â& ، ]٦٤:العنكبـ $# äοt� ÅzFψ$# $yγ è=yèøg wΥ tÏ% ©#Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒÌ� ãƒ #vθè=ãæ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Ÿωuρ 

#YŠ$|¡sù 4 èπt7 É)≈yè ø9$#uρ tÉ) −Fßϑ ù=Ï9 ^]٨٣:القصص[. 
أنـا الـذي عرفتمـوين    ، أمـري أيها الناس مهما اشتبه علـيكم فـال يشـتبه علـيكم          

قـد صـحبت النسـاك حـىت نسـبت       . ورمحتموين طفال وناشـئا وكهـال     ، صغريا وكبريا 
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 ٤٨ 

، وكـاثرت العلمـاء وحاضـرت الفقهـآء    ، حىت عرفت فـيهم   )١(وخالطت العباد ، إليهم
وجادلـت  ، ومشـرع شـرع فيـه مـتقن فـارع     ، فلم أخـل عـن مـورد ورده عـامل بـارع       

وكتبـت  ، حـىت عرفـت مـواقعي   ،  احلـق املـبني  ونضاال عـن ، اخلصوم نضحا عن الدين   
هذا وما أبرئ نفسي يف أثناء هذه األحوال وجمـامع هـذه     ، وحفظت طرآئقي وأثبتت  

وإن مجيـع  ،وال أزكيها بل أتربأ إىل اهللا من حوهلـا وقوـا  ،اخلصال من تقصري وتعذير   
ر ومن كف، ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه. ذلك من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر  

 .فإن ريب غين كرمي
وال عـذر لكـم   ،  فدونـه فلـق الصـباح   #وأما نسبيت إىل جـدي رسـول اهللا       

، لتجيبـوا دعـويت  ؛ وقـد ناديـت فأمسعـت    ، أيها الناس يف التأخر عين واالسـتبداد دوين       
: وتعينوين على ما ضت له من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتتحروا لنصريت 

 &š∅ Ïè ä9 tÏ% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 . ÏΒ û_ Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) 4’n?tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ  |¤Š Ïã uρ Ç ö/$# 

zΟ tƒö�tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ%Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF ÷è tƒ ^]ــدة ــــــ ــــــ ـــــ öΝ & ]٧٨:املائـــ çGΖä. u�ö�yz >π ¨Β é& 

ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ^]١١٠: آل عمران[. 
ــأعينوين علــى أمــري  ،  املــواردأوردكــم خــري، وحتــروا جبهــدكم نصــريت ، أال ف

، وإرشــاد العبــاد، أعينــوين علــى إصــالح الــبالد، عبــاد اهللا . وأبلغكــم أفضــل احملامــد
 -أال ومن ختلف عـين وأمهـل بـيعيت         . وعمارة مناهل السداد  ، وحسم دواعي الفساد  

،  فإين أجاثيه  للخصام يوم يقـوم األشـهاد  -إال لسبب قاطع أو لعذر مانع بني احلجة       
أمل : فـأقول ، ذرم وهلـم اللعنـة وهلـم سـوء الـدار يـوم اآلزفـة             يوم ال ينفع الظاملني مع    

                                                        

 .الزهاد ): أ(يف  )١(
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 ٤٩ 

من مسع داعيتنا أهـل البيـت فلـم جيبـها كبـه      (( : #تسمع قول جدي رسول اهللا   
�ρã#) &  أال فـامسعوا وأطيعـوا   ))اهللا  على منخريه يف النـار   ÏÿΡ$# $]ù$xÿ Åz Zω$ s) ÏOuρ (#ρß‰ Îγ≈y_uρ 

öΝ à6Ï9≡uθøΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡àÿΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟçFΖä. šχθßϑ n=÷ès? ^]ــة   ]٤١:التوبــ
& ö≅ è% βÎ) tβ%x. öΝ ä.äτ !$t/#u öΝ à2äτ!$ oΨö/r& uρ ^فلتتفق كلمتكم وليجتمع مشلكـم      ]٢٤:التوبـة [اآلية  
& Ÿωuρ (#θããt“≈uΖ s? (#θ è=t±øÿ tGsù |=yδõ‹s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ( (#ÿρç�É9ô¹$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ šÎ�É9≈ ¢Á9 ــال[^ #$ ـــ : األنفــ

٤٦[.  
وسـلفي النجبـاء األبـرار    ،  أال وقد سلكت سبيل من مضى من آبـآئي األخيـار    

فاسلكوا أيهـا  ، وجماهدة الفاسقني مبتغيا به  مرضات رب العاملني    ، يف منابذة الظاملني  
 وأشـياعهم الـربرة اخلاشـعني يف املعاونـة واملظـاهرة     ، اإلخوان سبيل أتباعهم الصاحلني  

وإيــاكم واجلنــوح إىل ، وتبــادروا رجــاال وســارعوا إيل أرســاال ، واملكاثفــة واملــؤازرة
وعن قليل حيق ،  مغترين مبا فسح اهللا  لكم من  املهل ، الراحة طالبني هلا وجوه العلل    

  &وجيـازى كـل مبـا اجتـرم     ، ويعـاين كـل امـرئ  مـا اكتسـب     ، احلق ويبطـل الباطـل   
7‹Í≥tΒ öθtƒ ãΝ Íκ� Ïjùuθ ãƒ ª!$# ãΝ ßγ oΨƒÏŠ ¨, ysø9 $# tβθßϑ n=÷ètƒuρ ¨β r& ©!$# uθ èδ ‘, ysø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9   ،]٢٥: النور[^ #$

& šχρã� ä.õ‹tF|¡sù !$tΒ ãΑθè% r& öΝ à6s9 4 ÞÚÈhθ sùé& uρ ü”Ì� øΒ r& ’n< Î) «!$# 4 �χÎ) ©!$# 7��ÅÁ t/ ÏŠ$t6Ïèø9$$ Î/ 

 . ]٤٤: غافر[^
 . آل حممد متت الدعوة حبمد اهللا  تعاىل وحده وصلواته على حممد وعلى

* * * 
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 ١ 

    )١(uبوجل أبوطال السيد الناطق بالحق الظافر بتأييد اهللا عز
أبو طالب حيىي بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بن هارون ابن           : هو

حممــد بــن القاســم بــن احلســن بــن زيــد بــن احلســن بــن علــي بــن أيب طالــب علــيهم   
 .)٢(السالم

ومـا ظنـك   ، وعنصـره العنصـر الزاكـي املنيـف         ،  النسب الشـريف     u نسبه
 :الذين أحسن فيهم القائل حيث يقول،  وحيدر والبتول، بنسب ينتهي إىل الرسول 

ــولُ   ــدكم الرســـ ــل جـــ ــا قيـــ  إذا مـــ
 

ــؤولُ   ــة تــــ ــل مكرمــــ ــيكم كــــ  إلــــ
 ؟وأمكــــــــم املطهــــــــرة البتــــــــولُ   كمهتهع

 
  ــي ــادي علــــ ــيس أبــــــوكم اهلــــ  ألــــ

سـيين   وهي أم احلسن بنـت علـي بـن عبـداهللا احل    u أم أخيه السيد املؤيد باهللا   وأمه 
 .ولد سنة أربعني وثالمثآئة ، العقيقي 

 :u ذكر طرف من مناقبه وأحواله
وحتـاكي بفضـلها    ،  قد نشأ على طريقـة حتكـي يف شـرفها جـوهره              uكان  

 فقه العترة عليهم السالم  uوكان قد قرأ على السيد أيب العباس احلسين         ، عنصره  
الشيخ أيب عبداهللا البصـري  وقرأ يف الكالم على ، حىت جل يف غماره ووصل قعر حباره     

وكـذلك قـرأ عليـه يف أصـول     ، وأحاط معرفة جبليـه وغرآئبـه    ، فاحتوى على فرآئده    
وأخـذ عنـهم حـىت أضـحى يف فنـون العلـم            ، ولقي غريهم من الشـيوخ      ، الفقه أيضا   

ولـه التصـانيف املرموقـة والكتـب املوموقـة يف          ، ويتالطم زخـاره  ، حبرا يتغطمط تياره  
                                                        

، ٨/١٤١األعـالم للزركلـي    ، ٢٨٩/ ١٠أعيان الشـيعة   . ٣٣٤/ ١الشايف  ، ٢١٢التحف شرح الزلف   )١(
الفلـك   ، ٤/٩٢معجـم املـؤلفني    ، ٣/٢٣٤ الشيعية ةة املعارف اإلسالمي دائر ، ٢٦تاريخ اليمن للواسعي    

  .٢٣٩مطمح اآلمال )) خ(( الآللئ املضيئة ١١٢١أعالم املؤلفني الزيدية  ، ١٠٤الدوار 
  .١/٣٣٤الشايف  ، ٢٨٩/ ١٠أعيان الشيعة  )٢(
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 ٢ 

وزيـادات شـرح األصـول  علقـه     ،  وله يف أصول الـدين املبـادئ        .األصول والفروع   
ولـه  . وفيه علـم حسـن يشـهد لـه بـالبلوغ إىل أعلـى مرتلـة يف الكـالم         ، عنه بعضهم  

ــو مــن عجآئــب الكتــب       ــاب الدعامــة يف اإلمامــة وه وأودعــه مــن الغرآئــب    ، كت
مـا يقضـي   ، واألجوبة عن شـبهات املخـالفني النافعـة    ، واألدلة القاطعة، املستنبطات  

وهـو جملـد فيـه مـن أنـواع      ، والى منه يف حلبة الرهان ، بأنه السابق يف هذا امليدان    
 . علوم اإلمامة ما يكفي ويشفي 

ولـه اـزي يف أصـول      ، وله يف أصول الفقه جوامع األدلة من الكتب املتوسطة        
مثلـه يف  وفيه من التفصـيل  البليـغ والعلـم الواسـع مـا ال يكـاد يوجـد              ، الفقه جملدان   

 التحريـر وشـرحه جملـدات عـدة      uوله يف فقه اهلادي     . كتاب من كتب هذا الفن    
وفيهـا مـن حسـن اإليـراد واإلصـدار مـا يشـهد لــه        ،  )١(تبلـغ سـتة عشـر كتابـا جملـدا     

وأودعـه  ،  بكـل وجـه   uفإنه بالغ يف نصرة مـذهب اهلـادي     ؛ بالتربيز على النظار    
، وفيـه فقـه جـم وعلـم غزيـر      ،  كتـاب    من أنواع األدلة والتعليالت مـا ال يوجـد يف         

، وذكر املهم ممـا يتعلقـون بـه    ، وكدلك فإنه أودع فيه من مذاهب الفقهاء ما يكثر         
وذكـى  ، وتوهجت مصـابيحه  ،  فيه حىت ظهر ترجيحه      uورجح مذهب اهلادي    

 . )٢(لكل مشتاق رحيه
اإلهلي وجذوة  )٣( عليه مسحة من العلمuوكالمه  : tقال احلاكم اإلمام    

 يف األخبـار األمـايل املعروفـة بأمـايل السـيد أيب طالـب           uولـه   . من الكالم النبـوي   

                                                        

 .بزيادة كبارا ): أ(يف  )١(
  .٢١٣التحف  ، ١/٣٣٤الشايف  )٢(
 .الكالم وأثبتناها من بقية النسخ يف األصل  )٣(
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 ٣ 

u ،    ــح  ، مجــع فيهــا مــن غرآئــب األحاديــث ونفآئســها ــات ومل وحماســن احلكاي
 .الروايات ما يفوق ويروق 

.  والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوجوه وأحسنها     يف الورع  uوكان  
وكان شيخنا أبو احلسن علـي  : عيد رضوان اهللا عليه قال الشيخ اإلمام احلاكم أبو س    

؛ والسـيد أبـو القاسـم احلسـين ختـرج يف جملسـه      ،بن عبداهللا اختلف إليه مدة جبرجـان        
فيحكيان عن علمه وورعه واجتهاده وعبادته وخصاله احلميدة وسريته املرضية شـيئا     

الفرقـدين  لـيس حتـت   : وكان الصاحب الكـايف يقـول  ، عجيبا يليق مبثل ذلك الصدر     
 .يعين السيدين املؤيد باهللا وأباطالب عليهما السالم ، مثل األخوين 

 :  يف مرثية يف غالم لهuومن شعره قوله 
ــبيلُ  ــام ســـ ــع احلمـــ ــيس إىل دفـــ  فلـــ

 
  اهللا ســــاكن بلقــــع عليــــك ســــالم  

ــ كمهتهع وإن عخطــب يف املصــاب جليــلُ  ن  
 

    ولــــيس إىل غــــري التصــــبر مفـــــزع 
 ــري ــك  قصـ ــزين عليـ ــا حـ   طويـــلُا فهـ

 
 وإن كان حزن الناس عند إياسهم 

ــلُ   ــؤاد نزيــ ــو الفــ ــذكرك يف حشــ  فــ
 

وإن كنت حتت الترب يف الرمس نازالً 
ــلَ   ــع تفَّشــ ــدموِعكابســ ــلُ الــ   عويــ

 
ــالُ  ــوال مقـ ــه ولـ ــارق حلمـ ــاس فـ   النـ

 : فيهuوقوله  
ــالفين ــفَ )١(حــــــ ــاب اكِتكدقْــــــ  ئــــــ

 
 يــــــا غآئبــــــا مــــــا لــــــه إيـــــــاب     

 ملــــــا عــــــال جســــــمك التــــــراب    كمهتهع
 

ــين   ــاة عـــــ ــاب روح احليـــــ  )٢(وغـــــ

ــ يبكـــــي علـــــى فَ     الشـــــباب كِدقْـــ
 

ــبابا   ــل شـــــ ــا مل يصـــــ ــا غآئبـــــ  يـــــ
 

                                                        

 .خالفين ): أ(يف ) ١(
 . مين ): أ(يف  )٢(
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 ٤ 

 . )١( فهي كثريةuإىل غري ذلك من أشعاره  
 ذكر بيعته ومدة انتصابه لألمر ومبلغ عمره وموضع قبره

u: 
د ممـن   بعد أخيه املؤيد باهللا عليهمـا السـالم ومل يتخلـف عنـه أحـ      uبويع له   

واجتماع خصال اإلمامة ، يرجع إىل دين وفضل لعلمهم بظهور علمه وغزارة فهمه         
  uويف بيعتـه  ، وزاد أيضا على ما جيب اعتبـاره مـن الشـرآئط زيـادة ظـاهرة            ، فيه  

 وكان أبو الفرج قد بلغ الغايـة القصـوى واملرتبـة العليـا يف      -يقول أبو الفرج بن هند   
مـن عيـون الزيديـة ومـن شـيعة السـيد أيب طالـب        مث تـاب وصـار      ، مذهب الفالسفة   

u: 
 اة والوصــــــــيى الوصــــــــيوزهــــــــ

 
 ــر ــوة والنبيــــــــــــ ســــــــــ  ا النبــــــــــ

ــي كمهتهع ــىي بـــــــن هـــــــارون الرضـــــ  احيـــــ
 

ــت    أن الـــــــــــــــــديامل بايعـــــــــــــــ
ــت عليـــــــــــ   ــام إذ خانـــــــــ  اأيـــــــــ

 
 مث اســـــــــــــــتربت بعـــــــــــــــادة ال 

ــا بطيـــــــــــ   ــم طلبـــــــــ  امرياثكـــــــــ
 

  ــت ــنيب طلبـــــــــــــــــ  مآل الـــــــــــــــــ
ــ   ــيا جنمــــــــ ــدولتكم مضــــــــ  ا لــــــــ

 
  شــــــــعري هـــــــــل أرى ياليــــــــت  

  ٢(اإىل اهليــــــــــــــاج املشــــــــــــــرفي( 

 
ــز   ــن يهــــــــ ــأكون أول مــــــــ  فــــــــ

،  آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر على طريقة العترة املطهرة الكرام الربرة u وأقام 
 .جادا جمدا يف ذلك حىت مضى إىل رضوان اهللا 

                                                        

 . عن كتاب جالء األبصار ١٢٦أخبار أئمة الزيدية  )١(
 .عن كتاب جالء األبصار  . ١٢٧ – ١٢٥أخبار أئمة الزيدية  )٢(
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 ٥ 

 بالديلم سنة أربـع  uوكانت وفاته ،  وهو ابن نيف ومثانني سنة u وتويف
ألنـه  ؛ وإن ذكـر دونـه يف بعـض املواضـع     ،  وهذا هـو األقـرب    ، بعمآئةوعشرين وأر 

اجتمعــت بالشــريف أيب : روى الشــريف الســيد أبوالغنــآئم رمحــة اهللا عليــه أنــه قــال  
، طالب حيىي بن احلسني اهلاروين بساحة ديلمان يف سنة اثنـتني وعشـرين وأربعمآئـة             

 .  )١(ذكره يف كتاب األنساب
أم احلسـن بنـت حيـىي ابـن     :أمـه  ، بو هاشم حممدرجال واحد وهو أ   uوأولد  

ذكر هذا الشريف السـيد أبـو   . وليس له غري ولد، الداعي احلسن بن القاسم احلسين    
 . )٢(الغنآئم رمحة اهللا عليه

 جبرجان وملا خرجت التـرك علـى امللـك حممـد بـن        uوقرب السيد أيب طالب     
ديار يف بـالد اإلسـالم   تكش خوارزم شاه يف سنة عشرين وستمآئة وجاسوا خالل ال     

ويف مجلـة مـا   ، وخربـوا املشـاهد إىل القواعـد    ، وقتلوا النسآء والرجـال والـذراري    ، 
وقرب ، )٣(هدموا املشهدين الشريفني القرب األمحر قرب حممد بن جعفر بن حممد جبرجان         

، ابن أخيه علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفـر الصـادق علـيهم السـالم بطـوس        
ويـذكرون أمنـا سـلم    ، ئنا من اجليل والـديلم حيكـون هـذه احلادثـة      جآءت كتب علمآ  

ــرب ، منــهم إال بــالد الزيديــة ومشــاهد أئمتــهم مثــل مشــهد الناصــر للحــق بآمــل     وق
وأم كانوا يهمون بالوصول إليهـا فيقـذف اهللا يف   ، السيدين أيب العباس وأيب طالب      

ف واملخالف اعترف بفضل وأن املوال، قلوم الرعب وينقلبون على أعقام هاربني    

                                                        

  .٢١٥والتحف ، عن كتاب جالء األبصار  ، ١٢٦أخبار أئمة الزيدية  )١(
  .٢١٥التحف  )٢(
 .قال محزة بن حممود زرته بآمل ، صوابه بآمل ألن قربه هناك مشهور مزور : قال يف األم ما لفظه )٣(
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 ٦ 

وردم الزيدية عن بالدهـم فمـا ضـروهم    ، هؤآلء األئمة وأم على بصرية من رم      
 .هكذا وصلت كتبهم بالتأريخ املذكور ، بشيء 
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 ١ 

  )١(  uاإلمام أبو هاشم النفس الزكية
أبو هاشم احلسـن بـن عبـدالرمحن بـن حيـىي بـن عبـداهللا بـن احلسـني ابـن                     : هو

القاسم بن إبراهيم بن إمساعيـل بـن إبـراهيم بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب                  
 . )٢(طالب عليهم السالم

ــة  uكــان  ــة )٣(وجنــوم األســرة،  مــن عيــون العتــرة النبوي ــام، العلوي   u ق
ودخـل صـنعآء يف يـوم اخلمـيس     ، وادعى اإلمامة يف سنة ست وعشـرين وأربعمآئـة         

وصـاح صـآئحه ثـاين    ، لثالث ليال خلون من شعبان سنة سـت وعشـرين وأربعمائـة          
وخطـب  ، دخوله صنعآء يوم اجلمعـة بالصـالة يف اجلـامع فـدخل النـاس وطلـع املنـرب          

ىل نصــف شــهر رمضــان مث وأقــام يف صــنعآء إ، وصــلى بالنــاس وانصــرف إىل مرتلــه 
وأقـام عنـها مـدة مث حلفـت لـه      ، خرج لفساد مـن عارضـه وهـو احلسـني بـن مـروان            

فـدخل صـنعآء يـوم    ، مهدان سوى بين محاد يف احملرم سـنة ثـالث وثالثـني وأربعمآئـة       
ووىل فيهـا واليـا   ، فأقـام ـا مثانيـة أيـام    ،  األربعآء لثمـان عشـرة مـن الشـهر املـذكور         

حـىت  ، ناهيـا عـن الفحشـآء واملنكـر    ،  آمـرا بـاملعروف األكـرب     وأقام، وخرج إىل ريدة  
 يف بعـض  $وهـذه النكتـه مـن أخبـاره مـذكورة         ، توفاه اهللا محيدا وقبضـه سـعيدا        

 .تاريخ صنعاء 

                                                        

، ١/٢٤غاية األماين يف أخبـار القطـر اليمـاين       ، ١٩٠تاريخ اليمن للواسعي     ، ٢١٧التحف شرح الزلف     )١(
أئمـة الـيمن    ، ٢٦بلوغ املـرام  )) خ(( املضيئة ئالآلل ، ٢٤٠مطمح اآلمال  ، ٣٢٣عالم املؤلفني الزيدية   أ
  .١١٠املقتطف يف تاريخ اليمن  ، ٢/١٠٥مؤلفات الزيدية  ، ١/٨٦

  ٢١٧التحف  )٢(
 .ساقطة األسرة ) أ(يف  )٣(
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 ٢ 

أمالنـا هـذه   : وجدنا على ظهرهـا مكتوبـا     : قال يف األصل    ، وله دعوة شريفة  
واهللا سـبحانه ينفـع ـا     ،ا عنـده    السرية تقربا إىل اهللا تعاىل وابتغـآء ملرضـاته وحتريـا ملـ            

وجيعلـها عآئـدة بنظـام الـدين شـآئعة      ، ممليها وقارئها وسامعيها ومجيع النـاظرين فيهـا     
 .الربكة على مجيع املسلمني آمني  رب العاملني 

، وهو قريب من مدينـة ريـدة مـن أرض البـون     ، وذكر أنه بعث ا من ناعط    
وهـي  ، ة سنة مثاين عشرة وأربعمآئـة  وقريب بالغيل من صعدة يف آخر مجادى اآلخر    

ودرره النفيسـة مـا يشـهد    ،  مـن جـواهر العلـم الشـفافة     uدعوة شريفة مجع فيها   
وقــد رأينــا إثباــا بكماهلــا ملــا تضــمنته مــن  ،برباعتــه  ويكشــف عــن شــريف بالغتــه 

 :وهي هذه ،واحلكم البليغة الكافية ، املواعظ الشافية 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمـد هللا العزيــز   ،)١(وصــلواته علـى عبـاده الــذين اصـطفى   ،  وحـده  احلمـد هللا 
، والسـحاب املــدرار ، خـالق البحـر الزخــار  ، امللـك اجلبــار  ، الواحـد القهــار ، الغفـار  

ــوار ــنجم الن ــك الــدوار، والقمــر الســيار، وال ≈=ÞΟÎ&،والفل tã É=ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈ pκ ¤¶9$#uρ ç��Î7 x6ø9 $# 

ÉΑ$yè tFßϑ ø9 $# ∩∪ Ö!#uθy™ Οä3ΖÏiΒ ô ¨Β §�| r& tΑ öθs) ø9$#  tΒ uρ t� yγ y_  ÏµÎ/ ô tΒ uρ uθèδ ¥#÷‚tG ó¡ãΒ È≅ øŠ ©9$$ Î/ 

7>Í‘$y™uρ Í‘$pκ ¨]9 $$Î/  ^ ]وال حتـيط بـه   ،  ال تكنهه البصآئر وال تدركه األبصار    ] الرعد: ١٠-٩
 .وال يتخرمه مر الليل والنهار ، وال يغريه كر الدهور واألعصار، الضمآئر واألفكار

وحـده ال  (ونشهد أن ال إله إال اهللا      ، ى كل نافع وضار وحمزن وسار     حنمده عل 
ونبيه ، ونشهد أن حممدا عبده ورسوله املختار     ، شهادة إخالص وإقرار   )٢ ()شريك له 

                                                        

 .اصطفى احلمد هللا وحده وصلواته على عباده الذين : ساقط قوله) أ(يف  )١(
 .ساقط يف األصل  )٢(
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واملنتخب من ولد قصي  ، وزين الوقار ، معدن االفتخار ،التقي النضار   ، الكرمي النجار 
الذين هـم  ،  األخيار الطاهرين األبرار   وآل نزار صلى اهللا عليه وعلى أهل بيته الطيبني        

 .ويف ظلم الشبهات مصابيح الدالالت وسلم تسليما، يف العامل أعالم اهلدايات
، واختصـه بالرسـالة  ، بـالنبوة  # فاحلمد هللا الذي اصطفى خري خلقه حممدا        

وابتعثـه علـى حـني فتـرة مـن       ، وندبه ناهيا عـن الغـي واجلهالـة       ، ونصبه إلقامة الداللة  
يف فتنـة  ، وتشـعب مـن األهـوآء      ، وتفـرق مـن اآلرآء    ،  وطموس مـن السـبل       ،الرسل

، قـد حرفـوا الكتـاب    ، والنـاس خيبطـون فيهـا خـبط عشـواء يف ظلمـاء      ، عمياء صماء 
ونسوا ،وعطلوا األحكام واحلدود ، وحلوا العقود، ونقضوا العهود،وتنكبوا الصواب
 #فبلــغ ، يا منســياوغــادروا الشــرع نســ، ونبــذوا الــدين ظهريــا، الزجــر والوعيــد

، وكشـف الغمـة   ، ونصح األمة ، ونبذ اخليانة ، وأوضح الداللة ،وأدى األمانة ، الرسالة
فـدعا إىل اهللا سـبحانه دعـوة    ، وأقام احلق على سوآء السـبيل ،وأظهر الربهان والدليل  

حني جاهد يف اهللا حـق   ، وأجنز له تعاىل ما وعده فيها     ، بلغت أقاصي األرض وأدانيها   
ودحــض ، وقلــع األوثــان والتماثيــل، احلــق والعــدل يف عبــاده وبــالدهوبــث ، جهــاده

وكان اخللق على شفا ، ونفى زخرف األقاويل ومفتعل األباطيل  ، األصنام واألضاليل 
فلمـا قـومهم باهلـدى    ، وعلى شـفري حفـرة مـن النـار فأنقـذهم       ، جرف هار فخلصهم  

:   بحانه وتعـاىل وجنبهم مصـارع الغـي والـردى أنـزل عليـه العلـي األعلـى سـ         ، والتقى
  أمرهم تعاىل أن يكافئوا ]٢٣:الشورى[ )قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب(

، وإكـرام جنـل النبـوءة   ، وجيـازوا فواضـل هـذه القسـم بإعظـام الذريـة        ، جالئل الـنعم  
 بالوصـية حـني قـال     #وأكـده رسـوله املصـطفى       ، فرضا حتمـه علـى كافـة الربيـة        

آذى اهللا ((: هرين الســيدين احلســن واحلســني عليهمــا الســالمللســبطني الطيــبني الطــا
إين تـارك فـيكم   ((: وحـني قـال      ، ))ورحم من رمحين فيكما   ، تعاىل من آذاين فيكما   
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، )١ ())الثقلني كتاب اهللا وعتريت أهـل بـييت إمـا لـن يفترقـا حـىت يـردا علـي احلـوض                   
: #وقــال ، قيتنيفجعـل الكتـاب والعتــرة وديعـتني عظيمـتني هــاديتني مهـديتني بـا      

 حربـا ملـن   #وإذا كـان الـنيب    )٢())أنا سلم ملـن سـاملكم وحـرب ملـن حـاربكم         ((
فقـد بـان بالـدليل أن اهللا    ، فمعلوم أن اهللا تعاىل حرب ملن حارب النيب  ، حارب العترة 

ومن كان اهللا تعاىل حربه . تعاىل حرب ملن حارب الصفوة الطاهرة من العترة اهلادية        
، أهل بييت كسفينة نـوح مـن ركبـها جنـا        ((: uوقال، وحزبه  كان الشيطان سعيه    

ونرى  اإلجياز يف هذا اإلمـآلء  ، ونظآئر ذلك كثري   )٣())ومن عدل عنها غرق وهوى    
 يف هذه الوصية قوم موفقـون  #فأطاع اهللا تعاىل ورسوله     ، واالختصار أنفع ، أبلغ

اــد وهـذا احلـي مــن مهـدان أهـل     ، وعصـاه آخـرون حمرومــون مبعـدون   ، مسـددون 
 طاعتـهم   #ممن رضي اهللا تعاىل ورسوله        ، والبأس والنجدة واملراس وسراة الناس    

ومدافعتـهم وانصـبام   ، ومواالم ومشايعتهم ومصافام وحمامام دوننا أهل البيت     
                                                        

ومسـلم عـن زيـد بـن أرقـم       ، ٤٦٤وعلي بن موسـى الرضـا يف صـحيفته     ، ٤٠٤رواه اإلمام يف اموع    )١(
والطـرباين يف  ،  وقـال حـديث حسـن غريـب        ٣٧٨٦ رقـم    ٥/١٢١والترمذي   ، ٢٤٠٨ رقم   ٤/١٨٧٣

/ ٨ وج١٩٣٣٢  رقـم ٧/٨٤ وج١١٠٤ رقـم  ٤/٣٠ومسـند أمحـد      ، ٥٤٠ رقـم    ١٨٦الكبري عن زيد    
قـال شــيخنا أبـو عبــد اهللا الــذهيب   : وقــال . ٥/٢٢٨ وابــن كـثري يف البدايــة والنهايـة   ٢١٦٣٤ رقـم  ١٣٨

 .وهذا حديث صحيح 
أنـا  (( وحـديث  ٢٤٢ املسـددة  ث عن زيد بن أرقم قـال املقبلـي يف األحبـا   ٣٨٧١ رقم  ٦٥٦/ ٥الترمذي   )٢(

مـة واحلسـن واحلسـني وأخرجـه أمحـد والطـرباين       قالـه لعلـي وفاط  )) حر ب ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم      
 . واحلاكم ٢٦٢١، ٢٦١٩ رقم ٣/٤٠

واملرشـد بـاهللا يف    ، ٤٦٤اإلمام علي بـن موسـى الرضـا يف صـحيفته      ، ١/٤٠أخرجه اهلادي يف األحكام      )٣(
وقـال حـديث صـحيح علـى شـرط       ، ٢/٣٤٣واحلـاكم   ، ١٣٦وأبـو طالـب يف أماليـه     ، ١/١٥٢أماليه  

 و ٢٦٣٦ رقـم  ٣/٤٥ والكـبري  ٥٣٩٠رقم /٥ والطرباين يف األوسط ج٣/١٥٠يضا يف مسلم وأخرجه ا  
 . من خمتصر زوائده البن حجر ١٩٦٧ رقم ٢/٣٣٤والبزار 
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ــا  ، يف شــيعتنا ــآئم من ــؤازرم للق ــا  ، ومظــاهرم وم ــهم حملقن ، ومصــاحبتهم ومكاتفت
فقـد  ، وحمامـام علينـا  ، اغبتهم وخماشنتهم ملبغضـنا ومش،ومعاضدم ومواسام ملقلنا  

وأعضـاد   ، وأوليـآء دعوتنـا  ، فهـم بطانتنـا وخاصـتنا   ، مشلت فواضلهم وعمت نوافلهم  
فجـزى اهللا تعـاىل أحيـاءهم عنـا خـريا      ، ومحاة جوزتنا ومفزع رأينا ومشورتنا   ، دولتنا

فكـم مـن   ، وأوسـع أمـوام ثوابـا وأجـرا وعفـوا وغفـرا          ، وبرا ومحـدا ومنـا وشـكرا      
وكـم مـن شـهيد منـهم حتـت لـوآء       ، جلوها  )١(وكم من كربة ، عظيمة دوننا تولوها  

وقـد كانـت   ، وصـريع يف قلـب مصـافه مزمـل    ، وقتيـل أمـام إمامـه جمـدل    ، احلق معفر 
ورأينــا اســتعطافهم ، وعلتــهم وحشــة اعتمــدنا إزالتــها، عــرم نفــرة قصــدنا إزاحتــها

وإليـه سـبحانه    ، ىل اهللا نرغـب وإيـاه نسـأل       وإ، واستمالتهم وإنالتهم بعدها وكفالتهم   
وأن حيشرهم غدا يف زمرتنا مع ، نضرع ونبتهل أن يثبتهم يف مجلتنا ويوفقهم لنصرتنا

 .وعلى ما يشآء قدير ، وهو تعاىل جده باإلجابة جدير، أسالفنا وأسرتنا 
وعظمــت ، وتقدســت أمســآؤه، معاشــر النــاس يــرمحكم اهللا إن اهللا جــل ثنــآؤه 

ومل ، ومل خيـل بيــنكم وبـني آرآئكــم   ، ومل يتـرككم ســدى  ، لقكـم عبثــا  آآلؤه مل خي
ــوآئكم   ــهواتكم وأهـ ــم حبســـب شـ ــر بكـ ــذاركم ، يصـ ــع عـ ــم ، ومل خيلـ وال ملككـ

ونبيها مـن الـرأي رادعـا    ، كال بل جعل عليكم رقيبا من العقل قامعا أمرا    ، اختياركم
ئع احلـق  ونصـب لتأسـيس أوامـر الصـدق وشـرآ     ، وشـهيدا مـن الشـرع مانعـا       ، زاجرا

مث أمــرهم بعــد تأسيســها بسياســتها  ، األنبيــآء الصــادقني صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني 
قسـم  : فكـان اخللـق يف تلقـى احلـق قسـمني       ، وحفظها وحراستها وضبطها ودراستها   

، وانقـادوا ألمـر اهللا سـبحانه طـآئعني          ، بان هلم احلـق فـأذعنوا واستسـلموا خاضـعني         

                                                        

 .كريهة ): أ(يف  )١(
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ونـالو رضـى رب   ، أنسـوا بـربد الـيقني   ، ضـارعني فأجابوا داعي اهللا سـبحانه مبتـهلني    
، ونفوس إىل اخلري سابقة، ونيات صادقة، وآمال منفسحة، بصدور منشرحة، العاملني

ويف عقبــاهم جبنــة عرضــها كعــرض الســموات ، ففـازوا يف دنيــاهم بالدعــة واحلفــض 
$tΑ  &،وسعدوا باجلوار للرب الكـرمي والنعـيم املقـيم        ، واألرض s% uρ óΟ çλ m; $ pκ çJtΡ t“yz íΝ≈n= y™ 

öΝ à6 ø‹ n=tæ óΟ çF ö7 ÏÛ $yδθ è=äz÷Š $$ sù tÏ$ Î#≈yz ^]٧٣:الزمر[. 
ودفعـوا الشـريعة وأنكروهـا    ، وقسم جحـدوا النبـوة وخالفوهـا متـردا وعصـيانا      

، وجاوزوا أحكـام اهللا سـبحانه وتعـاىل     ، فاستخفوا حبدود اهللا تعاىل   ، سحتا وطغيانا   
 &يعظموا شعائر اهللا    ومل  ، واستهانوا حبرمات اهللا سبحانه وتعاىل     tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øt s† !$ yϑ Î/ 

tΑ t“Ρ r& ª!$# y7Í× ¯≈s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρã� Ïÿ≈s3 ø9$# ^]ــدة  &، ]٤٤:املائـــــ tΒ uρ £‰yè tGtƒ yŠρ ß‰ãn «!$# y7Í× ¯≈s9 'ρé'sù ãΝ èδ 

tβθ ãΚÎ=≈©à9 ــرة[^ #$ ــخط اهللا وســطواته  ، ]٢٢٩:البق ــيهم إىل س ــأداهم غ ــرهم  ، ف ــم كف وباله
وتعني على اخللق فرض اإلمامـة أحلـد فيهـا    ،انقضى عهد النبوءة فلما  ، بنكاله ونقماته 

فغـرم  ، طآئفة منهم سلكوا منهاج من تقدمهم حـذو النعـل بالنعـل والقـذة بالقـذة        
، وأوبقتـهم سـيئام   ، فركبتـهم شـهوام   ، الدنيا بزخرفها وزهرـا وجتـها وزينتـها       

وكابدوا بعدها ، غا نزرا حقرياوبال، فنالوا من الدنيا متاعا قليال ، وجلت م عثرام    
فـرحم اهللا  امـرءا   ، وعاينوا مقاما مهيال وغرامـا وتنكـيال   ، عذابا طويال وعقابا وبيال   

وذكر مثواه يف رمسه وأيقن أنه رهني ، نظر لنفسه وفكر يف يومه وأمسه ودبر لغده     
ومسئول عما حتركت به شفتاه فصدقت    ، فحسنت أفعاله وأعماله  ، مبا كسبت يداه    

 .قواله أ
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ورأيـا يقصـده   ، إن لكل قآئل فيما يقوله غرضـا ينتحيـه     ،عباد اهللا يرمحكم اهللا     
ويطلـع علـى خفيـات    ، وغرضي والشاهد اهللا الـذي يبلـو خفيـات السـرآئر            ، ويرتئيه
، وال أكـتمكم شـيئا مـن حلـوه ومـره     ، ما أبثكم وأنصـبه لكـم علـى غـرة          ، الضمآئر

، وابتغآء مرضات اهللا ، قوى اهللا تعاىل  غرضي ومرادي فيما أحاوركم به استشعار ت      
ومحـل  ، وبـذل املهجـة للجهـاد يف سـبيل اهللا    ،والسـعي يف ذات اهللا    ، والتقرب إىل اهللا  

وتـأمني السـبل اخلآئفــة    ،#وإحيـاء شـريعة رســول اهللا    ، اخللـق علـى كتــاب اهللا   
ة وإقامـ ، من أمان عبـاد وإخصـاب بـالد   ،  )١(لتكون السياسة قآئمة حيث أمربه تعاىل   

ــم   ــول اهللا  ، حكــم وإزالــة ظل ــدهم أكثــر األمــة    #مث إعــزاز آل رس  الــذين جح
 .واستباحت دماءها، واستحلت عقوقها، حقوقها

ــؤمنني   ــري امل ــذا أم ــة    uه ــه الشــريفة املنيف ــوم الســقيفة عــن مرتلت ــح  ي ،  أزي
 uوســم احلســن ،   فـدكا  #وغصـبت فاطمــة عليهــا السـالم ابنــة رســول اهللا   

 بكناســة uوصــلب زيــد بــن علــي ، لى  اهللا علــيهموقتــل احلســني جهراصــ، ســرا
وخنق عبداهللا بن احلسن بن احلسن يف ، وقطع رأس حيىي بن زيد يف املعركة      ، الكوفة

وقتل ابناه النفس الزكية حممد وإبراهيم على يد عيسى بـن موسـى       ، سجن الدوانيقي 
 وكـذلك حيـىي  (، ومات موسى الكاظم بن جعفر الصادق يف حبس هارون ، العباسي

وسم علـي الرضـا علـى يـد     ، )٢ () بعد أن شهد عليه أنه عبد هلارون      uبن عبداهللا   
ومات عيسى بن زيد يف  ، وسم إدريس بن عبداهللا يف السوس األقصى فريدا       ، املأمون

واجتمع عليهم العـريب  ، تشارك يف قتلهم األموي والعباسي ، بلد اهلند شريدا طريدا   
، وصــربوا علــى الرزيــة، وكرهــوا الدنيــة، نيــة فلزمــوا احلميــة ووردوا امل، والعجمــي 

                                                        

 .أمر اهللا تعاىل به ): أ(يف  )١(
 .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف  )٢(
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وأيقنـوا أن مـا عنـداهللا خـري     ، سلت قلوم عـن الـدنيا واشـتاقت نفوسـهم إىل العقـىب        
مث ، واألمانـة إىل األربـاب  ، وأرد احلـق إىل النصـاب    ، وأبقى فغرضي أن أجرب املصاب    

ل مـا شـجر    وأز، وقسطهم من التمييز والتوفري     ، أهل العلم أوفيهم حقهم من التوقري     
حـىت أداهـم ذلـك إىل التسـفه     ، واإلجحـاف    )١(بينهم من اخلالف بنفي احلتف عنهم     

وهـذه خطــة  ،  والتنـابز باأللقــاب ، ومباهتـة األلبــاب ، ومكـابرة الصــواب ، والسـباب 
ويعــود ضــرره علــى ، وفيــه مــا يبــت عقــد الــدين ، وثلمــة يف الــدين كــبرية، عظيمــة

øŒ &:قــــال اهللا عــــز وجــــل، املســــملني  Î) ÷Λ äΖ ä. [ !#y‰ôã r& y# ©9 r'sù t÷t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä óst7 ô¹r'sù 

ÿ Ïµ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ^]ــا دعــاء  ((:#وقــال  الــنيب ، ]١٠٣:آل عمــراناتقــوا العصــبية فإ 
يسول به الشيطان لإلنسان ليورده     ، فإنه داعية الضالل  ،  واحذروا اجلدال  ))اجلاهلية  

آء اهللا أقـرر بينـهم مسـآئلهم تقريـرا تثبـت بـه            فأنـا إن شـ    ، موارد الشك بعد اإلتقان     
مــن حيــث ال يتعقبــه تغــيري وال ، وترتســم صــحته يف النفــوس وال تنفســخ، وترتســخ
وأرتبـهم عقيـب    ، مث أوفيهم حق اإلنصـاف      ، وال يتطرق إليه وهم والدحض    ، نقض

وأربــاب ،وثقــات األئمــة، )٢(مث خيــار الســالطني الــذين هــم كفــاة األمــة، األشــراف 
ــا ــاب الكرميــة ، ت القدميــةالبيوت ــة ، واألحس واألصــول الصــرحية  ، والفضــآئل العميم

وأرفع منازهلم وأسعف شفاعتهم ومسآئلهم وعنايتهم     ،  وأقرب جمالسهم ، الصميمة  
وأعـم  ،ومل يفسـد للسياسـة رمسـا    ، ويغـري حكمـا  ، ووسآئلهم مامل يضـيع ذلـك حـدا       

، ها ومواليها وعبيـدها   وباديها وحاضرها وأحالفها ولواحق   ، قبآئل العرب وعشآئرها  
وبعـد امتنـاعهم    ، والرب الواصل ، واإلحسان الكامل ، والعدل الفاصل ، باألمن الشامل 

                                                        

 .منهم ): أ(يف  )١(
 .ساقطة األمة ): أ(يف  )٢(
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ــافرة  ــة واملشــاجرة ، مــن العصــبية واملن ــة اجلاهلي ــيت تســفه األحــالم ، ومحي وتقطــع ، ال
 )١(وهــذه الطوآئــف، وتشــتت ذات الــبني، وتقــذي العــني، وجتلــب الشــني، األرحــام

حيتــاجون إىل ، منــهم أهـل العقـل والتحصــيل والـرأي األصـيل    األربـع يف كـل طآئفـة    
فنقيب النقبـاء زمـام علـى الشـرفاء وقاضـي           ؛ وختفيف، تثقيف وتعريف وتشديد مرة   

، وقائـد القـواد زمـام علـى األجنـاد وأصـحاب السـيوف         ، القضاة زمام علـى الفقهـاء     
 حـد  وهذا فيما صـغر مـن اجلرآئـر ومل ختـرج إىل    ، وصاحب الشرط زمام على العامة   

فإذا زاد علـى ذلـك كـان املرجـع فيـه إىل قـيم         ، الكبائر وكان أرشه التعزير والتأديب    
 .وهلذه اجلملة تفصيل ال حتتمله هذه السرية ، وصاحب العصر، ووايل األمر، الدهر 

وقريشــا خــري العــرب ، واعلمــوا رمحكــم اهللا أن العــرب خــري األمــم باإلمجــاع 
، والعلـــويني خـــري هاشـــم باإلمجـــاع، اع وهامشـــا خـــري قـــريش باإلمجـــ، باإلمجـــاع 

وأي شخص  ، وتناهت الفضيلة ، وبلغت الوسيلة ، والفاطميني خري العلويني باإلمجاع   
، وكان صحيح البنية  ، والرفعة املتناهية ، واملرتلة العالية ، هذه الرتبة السامية   )٢(من أهل 

 - واملنشـأ  وزكـاء احملتـد  ، ومجـع  إىل طهـارة املولـد   ، وسـليم الفطـرة   ،لطيف الفطنة   
ــة ــاء  )٣(الرتاه ــراجح ، والنق ــل الصــاحل ، مث العلــم ال ــجاعة القــاهرة ، والعم مث ، مث الش

مث الســرية ، مث األمــر بــاملعروف والنــهي عــن املنكــر، مث السياســة، الســماحة الطــاهرة
، وويل النـاس يف عصـره   ، فهـو صـاحب دهـره     ، العادلة الرضية والسنة الفاضلة السنية    

 :حىت يصري كما قال اهللا تعاىل، ح النفس األمارة بالسوءفأول ما جيب عليه إصال

                                                        

 . األصل الطرائق يف )١(
 .ساقطة أهل ): أ(يف  )٢(
 .يف النسخ بزيادة الواو وحذفناه ليستقيم املعىن  ): أ(يف  )٣(
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& $pκ çJ−ƒr'̄≈ tƒ ß§øÿ ¨Ζ9 $# èπ̈ΖÍ× yϑ ôÜßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ ûÉëÅ_ö‘ $# 4’n< Î) Å7În/u‘ Zπ uŠÅÊ#u‘ Zπ̈Š ÅÊó�£∆ ^] ـــر   ، ]٢٨-٢٧:الفجــــ
 .وليست املطمئنة الراضية املرضية هي األمارة بالسوء

ا انتصـبت  وأشـارت بعـني غـري          إذ، ورياضة الـنفس بإماتـة الشـهوات الدنيويـة        
وغـض الطـرف عـن    ، وأطفأ الغضب إذا اسـتعر واحتـدم وصـار كـاجلحيم      ، مستقيم

والقــدم عــن الســعي يف ، وقمــع اليــد عــن العظــآئم ، احملــارم وســد الســمع عــن املــآمث 
حـىت إذا ـذبت   ، وينفـى عنـه الوسـواس اخلنـاس      ، ويطهر قلبه عـن األدنـاس     ، النمآئم
وعف لسانه وسلم صدره وأعطته نفسه ، شعت أطرافهوخ، وتأدبت جوارحه، نفسه

، مث رهطـه وأدانيـه  ، ختطأ منها إىل حشـمه وحواشـيه   ، املقادة وبلغ منها املىن واإلرادة    
مث على هـذا الترتيـب حـىت تنتـهي الـدعوة      ، وقرابته مث أدىن البالد اليت تليه  )١(مث جريته 

 . مجيع األنام وينقاد بطاعتة الدين إىل، إىل حيث بلغت كلمة اإلسالم 
،  تلـزم اخلاصـة والعامـة ظـاهرة وباطنـة       فسياسة: إن السياسات أربع    عباد اهللا   
وسياسـة  ، وهي سياسة األنبيآء الصديقني صلوات اهللا عليهم أمجعـني        ، سافرة وكامنة 

وباطنة بالعقل وبعقـد  ، فإا تلزم ظاهرة بالقول، أئمة احلق دعاة اخللق عليهم السالم   
 .النية

وهـي  ، وقوال ال نيـة ، ظاهرة ال باطنة   ، تلزم اخلاصة والعامة  : لثانيةوالسياسة ا 
قـالوا  ، فإن السلطان اجلآئر إذا ظهر علـيهم شخصـه مـن بعـد     ، سياسة امللوك املتغلبني  

، وحـرس عـزك وسـلطانك    ، خلـد اهللا ملكـك  : فإذا توسـطهم قـالوا   ، قد جآء الجئا 
 .ومتنوا أن يكون آخر عهد منهم به،  ال رده اهللا تعاىلمضى: فإذا فارقهم قالوا 

                                                        

 .حرمته ): أ(يف  )١(
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ــة ــة دون العامــة : والسياســة الثالث ــزم اخلاصــة ظــاهرة وباطن وهــذه سياســة ، تل
للعامـة   )١(فإـا ال حـظ  ، واآلرآء النظريـة واالجتهاديـة  ، احلكمـة والعلـوم االسـتنباطية   

 .ألا تدق عن أفهامهم ، فيها
 للعامـة وأصــحاب األقاصـيص وأصــحاب   سياسـة الوعــاظ : والسياسـة الرابعــة 

أال تــرى إىل ، ظــاهرة وباطنــة دون اخلاصــة، فــإن سياســتهم متلــك العامــة، الكراســي
 .وخشوعهم بقلوم، بكآئهم بعيوم
والسياسـي إىل   ،فالشرعي إىل القضـاة     ، شرعي وسياسي : على ضربني واحلكم  

قاضـي قضـاة املسـملني    فأول ما جيب على اإلمام نصبه   ، الوالة  مراشد الدين والدنيا    
وثالثه ، فإن أمكنه أن يكون ثاين مرتلته يف الفضيلة، بعد االجتهاد والتحري واالفتقاد  

وعنـد الوسـاطة سياسـة    ، وسياسـة القاضـي شـرعية دينيـة    ، يف ثين الوسيلة فعـل ذلـك      
شفيقا عفيفا رؤوفا نزيه النفس ، ويكون فقيها لطيفا أديبا ظريفا رفيقا بالناس، تقنينية
قـد سـاس نفسـه علـى       ، محوال صبورا حليما وقورا لبيبـا حمتشـما مهيبـا         ،ألطماععن ا 

وهلـذه  . مع السالمة واالستقامة والرأي والرجاحـة     ، وراضها على التهذيب  ، التأديب
ألنه لـيس  ؛ املعاين استوجب أن يكون زماما على أهل العلم والعدالةوالرأي واإلصابة  

وال األنقـص متقـدما علـى األفضـل     ، لى  من العدل واحلق أن يكون األدىن فوق األع       
شـريفا لشـرفه إذا    )٢(ومن حـق القاضـي أن اليـداجي      ، وال اجلاهل مملكا على العاقل    ،

 .وال يزري بوضيع لضعته إذا كان احلق له، كان احلق عليه
وأن ال ،  للقاضي أن ال يظهر للناس إال بتؤدة ووقـار وهـدى وسـكينة       وينبغي

شـديد وال امـتالء كـثري حيفزانـه عـن إنفـاذ مـا          يتعرض للحكم وهوعلى حال جـوع       
                                                        

 .خطة ): أ(يف  )١(
  .١٦٥٤قاموس . املداراة : املداجاة): أ(يف  )٢(
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بــل يتعمــد أعــدل حاالتــه ، وحيــوالن بينــه وبــني مــا يقطعــه ويرتبــه ، وينصــبه )١(يبنيــه
وجيـب علـى القاضـي أن ال ينـهض مـن جملسـه            ، وأفضل أوقاته وأمحـدها     ، وأرشدها

أن و، حىت يقضي حق اهللا تعاىل من الصرب واملبالغة وإيفاء النظر حقه والتأمـل شـرطه              
وجيمـل  ، وأن حيسن هلم اإلنصـات واإلصـاخة      ، يستقصي ما بني اخلصوم من املنازعة     

وجيب أن يكون خماطبته ملـن علـت طبقتـه واتضـعت مرتلتـه واحـدة يف        ، هلم املخاطبة 
، وال يطمـع القـوي يف القهـر والغلبـة     ، جملس قضآئه كيال ييأس الضعيف من النصـفة       

 #ده يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله وجيب عليه أن ينظر فيما يرد عليه فما وج    
وما وجد إلمام من أئمة أهل البيت عليهم السالم فيه حكما وأصـاب مـن      ، أمضاه، 

وما مل جيد فيه من النوازل واحلوادث رجع إىل إمامه فيـه  ، مرامسهم فيه رمسا حكم به 
م بـالظن  وال يقدم على تقليد األحكا، ويتقدم إليه ليوجب ما ينهيه   ، ليأمره مبا يقضيه  

ــاىل  ــارك وتعــ ــال  اهللا تبــ  &:قــ tΒ uρ óΟ©9 Ν à6øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈©à9 $# 

 .]٤٥:املائدة[^
ويفحـص  ، ويبحـث عـن حـاالم   ،  عليه أن يتثبت عند شهادة الشهود     وجيب

ــداالم   ــن وجــوه ع ــتر      ، ع ــة والس ــة واألمان ــل الثق ــك إىل أه ــه يف ذل ــل رجوع وجيع
 .ومن ليس بينه وبني من يسأل عنه  هوادة وال عداوة ، نةوالصيا

 عليه  أن يتوقف عن احلكم بإراقة الدماء علـى جهـة القـود حـىت يطـالع         وجيب
 .فإن للدم عند  اهللا مرتلة ليست لغريه مما حيكم الناس فيه ، اإلمام بصورة األمر

ني يف أن ال يقبل شهادة فاسـق والمـارق وال متـهم وال مريـب وال ظـن           وجيب  
 .دينه وال جار إىل نفسه بالشهادة حلظ من حظوظ الدنيا

                                                        

 .يبنه ): أ(يف  )١(
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وشـهادات  ،  عليه أن حيكم مبـا يـرد عليـه مـن خطـوط القضـاة وكتبـهم            وجيب
، شهود البلدان املشاهري عنده إال أن يرى غلطا فاحشا فيطـالع اإلمـام بـه لـريى رأيـه               

 .ترغيما هلموإذا حتاكم إليه أهل الذمة حكم بينهم حبكم اإلسالم فإن يف ذلك 
فأمــا .   شـروط أحكـام الشــريعة علـى حسـب مـا يقتضــيه هـذا املختصـر       هـذه 

املتويل ألحكام السياسة الذي هو املأمور وصاحب اجليوش والسرايا فإن اإلمام يعهد 
واالعتصام حببله ، وإيثار طاعته يف سر أمره وعالنيته     ، إليه ويأمره بتقوى  اهللا تعاىل       

وأن يتعاهـد نفسـه يف تطهـري    ، عمل الزكي واخللـق الرضـي       وإصالح ما بينه وبينه بال    
والعلم بأنه ال ، واحملافظة علي دينه وأمانته ومأكله ومشربه وملبسه ومكسبه، مذهبه 

وال يـويل إال مـن يصـح لـه     ، حول له وال قوة إال باهللا يف مجيع متصرفه وسآئر منقلبه    
وتصـلح معـه   ، عبـث والفسـاد  والذب والسياسة مبا يقمع به أهل ال( ،الضبط والكفاية 
 )وال تصلح الوالية إال مـع الكفايـة      ، فإنه ال جتب اجلباية إال باحلماية     ، الرعية والبالد   

وأن يكف من معه من اجلند واحلاشـية  ، وأن يتجنب حمارم  اهللا تعاىل ومساخطه   ، )١(
ــزوم ، عــن التخطــي إىل ظلــم أحــد مــن  الرعيــة أو مســائتهم بأذيــة   وحيضــهم علــى ل

ومقارعــة أعــدآء  اهللا ، وســلوك الطاعــة بأقصــى  االســتطاعة  ،  واالســتقامةالســالمة
 .وجماهده اخلالعني  املارقني بأفضل العدة والعتاد، القاسطني 

وأن ،  عليه أن حيسن صـحبة مـن معـه مـن اجلنـود يف جتريـدهم للبعـوث          وجيب
فـإن  ، ويأمرهم باختاذهـا والتنقيـة فيهـا      ، وأن يتفقد دوام وأسلحتهم   ، يكثر عرضهم 

 .ذلك مما يزيد الدين حرزا وعزا ويزيد أعدآء  اهللا ذال وقال 

                                                        

 .ساقط ما بني القوسني ): أ(يف  )١(
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وأن يرتهلــم ،  علــى أمــري اجلــيش أن يعظــم األجنــاب األجنــاد مــن اجلــيشوجيــب
ويزيــد يف ، فــإن ذلـك ممـا يشـحذ نيـام    ، منـازهلم ويـوفيهم مقـاديرهم مـن اإلكـرام      

،  الريـب والظنـة  وال يأخذ أحدا بفرق وال مـة دون أن يكـون مـن أهـل          ، بصآئرهم
وأن ال يعاقب أحدا منهم بشبهة وال ببالغة كاذبة وال رفيعة دون أن تظهر له البينـة           

 .العادلة والعالمات الواضحة 
وحيتـرس  ، )١( عليه أن يتعاهد ثغوره وقالعه وحصونه وأطرافه ومصـاحله    وجيب

ينهى عـن  و،وال ينفذ قودا وال قصاصا دون مطالعة اإلمام فيها   ، من اختالل يقع فيها   
 .الترتل يف بيوت الناس والتطرق على غالم 

وال يضـيق علـيهم وال ميـنعهم    ،  أن يتفقـد احلبـوس ويـنفس عمـن فيهـا           وجيب
وأن ال ميـنعهم املـآء الطـاهر واملكـان         ،أقوام ومرافقهم مـن غـري تضـييق وال تشـديد          

جبـه جرمـه   وال يأخذ أحدا بأكثر ممـا يو ، الطاهر يف أحيان صلوام وأوقات عبادام  
 .ويقتضيه ذنبه 
أن يقـرأ عهـد اإلمـام علـى مـن      ،  على الوايل صاحب اجليوش والسـرايا       وجيب

وتوجيـه الصـالح   ، ويعلمهـم حبسـن  رأي اإلمـام فـيهم     ، قبله من األوليـآء واألجنـاد     
، وااهدة لعدوهم ، ودفع الضيم عنهم  ، والعدل عليهم   ، وإيثار اإلحسان إليهم  ، هلم

والـذابون عـن    ، واعضـاد اإلمـام   ،  فإن اجلند محاة جوزة اإلسـالم        ،واملرامات دوم   
ــام  ــور ، وهــم محــاة الثغــور  ،األن ــدين ــم مهيــب ، وحــراس اجلمه واحلــق ــم  ، وال

ــأر ــم مطلــوب ، مصــحوب والصــالة عمــاد الــدين ال جيــوز أن يتوالهــا غــري  ، والث
لصـالة ألوقاـا    ويؤمر أن يقـيم ا    ، فيويل عليهم الشريف العفيف     ، الطاهرين املهذبني 

                                                        

 .ه ومساحل): أ(يف  )١(
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وأن ال خيدجها وال ينقصها إذا كان به يأمت مـن خلفـه         ، وأحياا احملدودة   ، املعلومة  
وأن يكــون دخولــه فيهــا ، وصـالة مجــيعهم معقــودة بصـالته ويف عنقــه والزمــة لـه   ، 

فإن املوقف العظيم واملقـام     ،  وخشوع وخضوع ، وهدى واستكانة   ، بإخبات ودعة 
 .حيم الكرمي بني يدي الرب الر

وأن يضـع كـل   ، وأن يسـمع خطبتـه إذا خطـب   ،  أن يرتل قرآنه إذا قرأ     وجيب
 .وكل قول يف املوضع األليق به ، كالم يف موضعه 

ومياضـيها  ، وإصالح مصـابيحها وقناديلـها  ،  عليه العناية مبرمة املساجد    وجيب
 علة  وإزاحة، ويعول من تطوع منهم   ، وترتيب املصلني واملؤذنني فيها     ، ومستحماا

لئال يقع فيها ، ألن يتوفر على حفظ املواقيت؛ من دنت حالته من بيت مال املسلمني  
 .تفريط وال تقصري 

ــات حبســب    وجيــب ــيهم اجلراي ــامى واملفلســني وجيــري عل  عليــه أن يكفــل اليت
ليتــوفروا علــى تعلــيم كتــاب  اهللا تعــاىل واملعرفــة بــاحلالل ؛ الكفــاف وعلــى معلمهــم
، فـإن ذلـك مـن مصـاحل الـدنيا         ، كام دون الكتاب واحلسـاب    واحلرام والقضايا واألح  

مث ، لــئال تنكســر نفوســهم؛ وكســوم عنــد ذلــك، كــذلك يعــين بــتطهريهم باخلتــان
تزويج اليتيمة لليتيم على فرآئض اهللا تعاىل وخريمها وسترمها والزكاة عروة من عرى   

إال إىل مـن    )١(وكـذلك الصـدقة فـال جيبيهمـا       ، وفرضها الزم جلميـع املسـلمني     ، الدين
وبليت سريرته ليؤمر جببايتها بـال  ، وحسنت سريته، وارتضيت ديانته، صحت إمامته 

وجيعـل للعمـال عليهـا كفافـا يغنـيهم إال أن       )٢(رهق وال عسف وال حتامل وال جنف     
واحلسـبة بـاب مـن أبـواب الـرب      . يكون الناظر فيها من نصـاب هاشـم بـن عبـدمناف          

                                                        

 .يلجيهما إال ملن صحت أمانته ): أ(يف  )١(
  .١١٣واملختار  ، ١٠٣١القاموس . امليل . وال حيف ): أ(يف  )٢(
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فيأمر بـاملعروف وينـهى عـن املنكـر        ،  مبصاحل املسلمني  يتخري هلا الفقية يف الدين القيم     
وصـادعا علـى مـن صـدعت مـن غـري ميـل وال        ، واقعا على من وقعـت احلسـبة عليـه      

وال ، وهـذا بـاب كـبري وأمـر خطـري ال جيـوز إغفالـه           ، وال حيف وال مداجاه   ، مماالة
، املنكـر ألن موضع أمره قيامه باألمر باملعروف والنهي عـن     ؛يسع اإلمام اإلخالل به     

وال تصده عـن طاعـة   ، وال يستنيب فيه إال شخصا طاهرا ال تأخذه يف اهللا لومة آلئم         
والرعية وديعة اهللا سبحانه عنـد اإلمـام ال يصـل إىل ضـبطهم             ، اهللا حماشاة وال مراعاة   

فيجب عليه صوم وحراستهم وحفظهـم     ، وحفظهم وحياطتهم إال مبعونة منه تعاىل     
وأمـان  ، يه صالح معائشهم والعون هلم على مصاحلهمومحلهم على ما ف  ، وحياطتهم
والرسـوم اجلـائرة     )١(وإزالـة املكـوس   ، وتسـهيل سـبيل مـرافقهم ومكاسـبهم       ، سبيلهم

ــهم  ــة عنـ ــاع احفـ ــني  ؛ واألوضـ ــه داعـ ــوا لـ ــنني ، ليكونـ ــه آمـ ــريته ، ويف أيامـ وبسـ
وصـيام شـهر   . وحبسب نظره هلـم شـاكرين    ، وخلالفة اهللا تعاىل فيهم حامدين    ،راضني

ومراعـاة  ، مضان الذي أنزل فيه القرآن هـدى للنـاس وبينـات مـن اهلـدى والفرقـان              ر
ــواريخ اســتقالله ، اســتهالله ــه مــن الصــدقات والزكــوات   ، وتصــحيح ت والتوســعة في

وأن يكون الصـوم غـض   ، وأن يصام هذا الشهر إميانا واحتسابا       ، والنوافل والقربات 
،  وترتيـه السـمع عـن القبـائح        وكف اللسان عن الرفـث واهلجـر      ، الطرف عن احملارم    

وحـتم  ، إعظاما ملـا أوجـب اهللا سـبحانه مـن حقـه          )٢(وقبض اليد عن البطش إىل املآمث     
 .من توقريه وتعظيمه على خلقه 

                                                        

ال : ((ويف احلـديث  ، هو مـا يأخـذه العشـار بعـد الفـراغ مـن أخـذ الزكـاة مـن املصـدق          .املوكس  ): أ(يف   )١(
 )).يدخل صاحب مكس اجلنة

 .عن احملارم ): أ(يف  )٢(
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 على اإلمام إقامة احلج فإنه من شعآئر اهللا تعاىل املفروضة وحرمـات اهللا      وجيب
اجلهاد فإنه باب عظيم يف   واملعونة على   . فرضه على من استطاع إليه سبيال     ، املكتوبة

وأن يبدأ منه بإزالة الشوآئب العارضة مـن جهـة   ، محاية حوزة اإلسالم وحفظ بيضته 
، ونقضوا العهـود  ، الذين عطلوا احلدود  ، اخلالعني لربقة اإلسالم  ، املرتسمني بالشريعة 

واهللا ، ويرجعـوا إىل مـا مرقـوا منـه خاضـعني        ، وحلوا العقـود ليـذعنوا للحـق طـآئعني        
ونعتمـده  ، املطلـع علـى الضـمآئر يعلـم مـا نعتقـده ونتحـراه       ،  العامل بالسـرآئر  سبحانه

وأن غرضـنا فـيهم ومرادنـا    ،ونتوخاه من إصالح اجلائر عن القصد اخلـارج عـن احلـد      
ــاردهم   ــألف ش ــهم ت ــافرهم ، وإصــالح فاســدهم ، من ــآئفهم ، واســتمالة ن ــان خ ، وأم

، ونعـش كـبريهم   ،خمالـب غـامشهم    )١(واسـتنقاذ مغشـومهم عـن     ، وإنصاف مظلـومهم  
ــكون دمهــآئهم ، وجــرب كســريهم  ــة ، وس ــواهلم املنهوب ــآئهم  ، وحتصــني أم ــن دم وحق

واإلحســان إىل ، وتــأنيس طــريقهم املخوفــة، وصــلة أرحــامهم املقطوعــة، املســفوكة
ومحلـهم علـى مـا      ، والتعمد إلسآءة مسيئهم مامل جيترح ذنبا ومل يضع حدا        ، حمسنهم

ويف ، واخلـري والنجـاح   ، والـيمن والفـالح    ،يعود عليهم يف دنيـاهم بـاألمن والصـالح        
ويعتمـد الصـدق   ، جعلنـا اهللا وإيـاكم ممـن يـؤثر احلـق طوعـا        ، آخرم بالفوز والنجاة  

وبيننا وبينكم يا إخواننا مواضعة نكتبها . ويستعمل أبواب الصالح قوال وفعال    ، مسعا
م مـن  وال نـنقص لكـ  ، أنا ال نثلم لكم جاها،بنسخ شىت تكون عند أمنآئكم وثقاتكم 

وأنـا  ، وال نستحل منكم حمرما وال مأمثا ، وال نستبيح لكم عرضا   ،حل اهللا تعاىل حاال   
نعوضكم يف عز اجلهاد حتت لوآء احلق أضـعاف مـا تتأملونـه إذا أسـخطتم اهللا تعـاىل           

ــنكم ودنســتم أعراضــكم  ، ربكــم ــريات  ، وجــرحتم دي ــه اخل ، وأن احلــق تســترتل مع

                                                        

 .من  : )أ(يف  )١(
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واهللا سبحانه علـى مـا أقولـه    ، على الوفاء بههذا أماين وضماين  ، وتستدر به الربكات  
وقد علمتم يـا إخواننـا عطـف اهللا تعـاىل بكـم إىل        . وكفى باهللا شهيدا    ، راع وكفيل 
أنه إذا عـرض أمـران ديـين ودنيـوي      ، وإيصالكم إىل ما فيه عمارة حالكم     ، صالحكم

ومـا  ، وجب على العاقل املكني وذوي الرأي الرصني أن خيتار ما يبقى على مـا يفـىن         
ونيـل كلتـا   ، فكيـف إذا أمكنـه اجلمـع بـني احلـالني     ، يدوم علـى مـا يضـمحل ويبلـى      

؟ ومالذي يلجيه إىل العار والشنار ودخـول النـار      ،ما عذره يف سوء االختيار    ، املرتلتني
ويريد الصدق ويقصده وأستغفر اهللا ، جعلنا اهللا تعاىل وإياكم ممن يؤثر احلق ويعتمده

والصالة على مجيـع مآلئكـة اهللا املقـربني         ،  الغفور الرحيم  )١(العظيم يل ولكم إنه هو    
وأنبيآئه الصادقني وأئمة دينه احملقـني ومجيـع عبـاده الصـاحلني وأهـل طاعتـه مـن أهـل           

 .السموات واألرضني
ونكتـب  ، فـإن كـان فيـه زلـل أو خلـل فـذلك بسـببه            ، أمألناه على حد العجلة   

مـد هللا وحـده وصـلواته علـى رســوله     واحل، املواضـعة علـى املهلـة إن شـآء اهللا تعـاىل      
وحسـبنا  ، وسـالمه عليـه وعلـيهم أمجعـني     ، سيدنا حممد النيب وآله الطيبني الطاهرين    

 .اهللا ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري 
*  *  * 

 
 
 

                                                        

 .ساقطة هو ): أ(يف  )١(
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  )١(u اإلمام الناصر أبو الفتح الديلمي
بن احلسني بن حممد بـن عيسـى بـن حممـد بـن عبـداهللا        )٢(أبو الفتح الناصر : هو

بن أمحد بن عبداهللا بن علي بن احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب           
 .عليهم السالم 
لـه تصـانيف تكشـف عـن علـو مرتلتـه           ، وافر الفهم   ،  غزير العلم    uوكان  

وهو كتاب ،  تفسري القرآن الكرمي مجع فيه من أنواع احملاسن منها، رتفاع درجته وا
والعلـوم العجيبـة النفيسـة مـا     ، جليل القدر قد أودع فيه مـن الغرائـب املستحسـنات       

ومنـها  . وهو أربعـة أجـزاء   ، ودل على الكمال والنجابة ،قضى له بالتربيز واإلصابة     
يعـين الفرقـة اخلاسـرة    ، ى الفرقـة الضـالة املتلجلجـة   كتاب الرسالة املبهجة يف الـرد علـ   

، يدل على بلوغه يف هذا الفـن الدرجـة العليـا       ، وكالم فائق ، وفيه علم رائق  ،املطرفية  
مـن   )٣( حسـنة جـدا قـد احتـوت علـى فرائـد      وله دعـوة . ويشهد بأن قدحه فيه املعال 

 : قال يف صدرها ، الكالم يوازن الياقوت 
: وليــه الناصــر لــدين اهللا إىل كافــة النــاس أمــا بعــد  هــذا كتــاب مــن عبــد اهللا و

، الـذي دهـر الـدهور حبسـن تـدبريه       ، والقـدرة العليـاء   ، فاحلمد هللا ذي العزة القعسـاء     
وتاهـت يف  ، وجالت أبصار البصائر يف عظيم عظمته   ، وأنطق الصامت ببديع حكمته   

                                                        

 ، ٢١٨التحـف شـرح الزلـف     ، ١/٩٠أئمـة الـيمن     ، ١/٥٤٧تاريخ اليمن الفكـري يف العصـر العباسـي           )١(
والشـايف   ، ١٩١تاريخ اليمن املسمى فرجة اهلموم واحلـزن يف حـوادث وتـاريخ الـيمن        ، ٣٦بلوغ املرام   

 أعـالم املـؤلفني الزيديـة    ٢٤٠مطمـح اآلمـال    ، ١/٢٤٦غاية األماين يف أخبـار القطـر اليمـاين         ، ١/٣٣٨
  .٤/٢٢٥الذريعة )) خ((الآللئ املضيئة  ، ٧٤٩

انظر الشايف لإلمـام عبـد اهللا بـن محـزة     . أبو الفتح بن الناصر بن احلسن وما أثبتناه هو الصحيح : يف النسخ  )٢(
  .٢١٨لتحف شرح الزلف  وا١/٣٣٨

 .فوائد): أ(يف  )٣(
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يشــبه مل ،وحـارت عـن ظنـون مــداه الظنـون واألوهـام      ، سـبق  بـدائع خلقـه األفهــام   
وال مرئيـا  ، ومل يكن جسـما فتحويـه اجلهـات واألطـراف         ، بشيء فتدركه األوصاف  

ــواظر واألبصــار  ــه الن ــه اخلــواطر واألفكــار ، فتحــيط ب ــا فتنال أزيل ال إىل ، وال موهوم
، قـادر علـى اإلفنـاء واإلبقـاء    ، عامل مبا يف الظنون واخلفاء   ، أويل من غري ابتداء   ، انتهاء

فاحملسـن  ، معد لعباده دار اجلزاء، لل بالعظمة والكربياءمتج، عدل يف احلكم والقضاء   
 #$!» â‘$tΡ &واملســيء يف دركــات احلطمــة النكــداء  ، الســرور والنعمــاء )١(يف درجــات

äοy‰ s%θßϑ ø9 $# ∩∉∪  ÉL©9 $# ßì Î=©Üs? ’n?tã Íοy‰Ï↔ øù F{$# ∩∠∪ $ pκ̈Ξ Î) Ν Íκ ö� n=tã ×οy‰|¹÷σ•Β ∩∇∪ ’Îû 7‰uΗxå ¥οyŠ £‰yϑ •Β 

ومل ينله يف كثري  ، ومل خيترع مبماسة ، عاىل من صانع مل يصنع مبباشرة  ت. ]٩-٦:اهلمزة[^
 .وال اعتراه يف عظيم اختراعه لغب وال تقصري، ابتداعه فتور

املترفع ،  أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له املترته عن املسامي والنظريونشهد
ورضـيه  ،  اصـطفاه   نبيه الـذي   # أن أبانا رسول اهللا        ونشهد. عن الظهري والوزير  

ــه انتضــاه  ، الــذي ارتضــاه   ــى أعدائ ــذي عل ــيهم أمضــاه  ، وســيفه ال ــذي ف ــه ال ، وحق
، وحنادس اجلـور متالمحـة  ، بعثه وأمواج الكفر متالطمة،وخالصته الذي بنوره حباه    

، وعمايــات اجلاهليــة مظلمـــة  ، وشقاشــق الشــرك هــادرة   ، وأوادي اإلفــك زاخــرة  
ومجـاهر  ، ومواضـي احلـق منفلـة     ، ل منهلة وعزايل الباط ، وغيابات الضالالت مستهلة  

وأقـوال البـدع    ، وقسي الشـيطان مـوترة    ، وعساكر البهتان معسكرة  ،الطغيان جممهرة 
وأمجـد  ، وأمخد بشهابه بواترهم ، وقمع بنصله صائلهم، فأزهق حبقه باطلهم  ، مؤثرة

$™θß#)  &،وفـرق بعـدده عديـدهم     ، مشـيدهم  )٢(وهـدم بنيانـه   ، بعواصفه ثـوائرهم     y∨ sù 

                                                        

 .دار ): أ(يف  )١(
 .وهزم ببنيانه ) أ(يف  )٢(
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Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$ tƒÏe$!$# 4 šχ% x.uρ #Y‰ôã uρ Zωθãèøÿ ¨Β ^]ــراء ـــ ــــــ ــان ]٥:اإلس ــاب # فكـــــــــ  للكتـــــــــ
وجلميـع اإلنـس واجلــآن    ، وملـن اعتصـم بـه جمـريا    ، الشـرائع مـثريا    )١(وألحـزاب ،مـنريا 

 .مبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا
ملـومنني  صـرب أمـري ا  : فقال بعد كـالم لـه     ، u مث خرج فيه  إىل ذكر علي  

، إذ جربتـه اخلطـوب  ؛ اللهم صـرب مثلـه  ، صلوات اهللا عليه  يف تلك الفنت الصم واحملن   
ــاءة النــدوب    ــزت علــى اإلس ــا املفــارق    ، وع ــرت علــى  ، وشــابت مــن أهواهل ونش

، وذل فيهـا املسـاعد    ، وقـل عنـدها التناصـر       ، وأعوز فيهـا الناصـر    ، املرافق )٢(مناجبها
ÏMtón=t/uρ ÛUθ &،وخفــــي لـــــديها املراشـــــد   è=à) ø9$# t� Å_$oΨysø9$# tβθ‘Ζ Ýàs?uρ «!$$Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9 $# ∩⊇⊃∪ 

y7Ï9$uΖèδ u’Í?çGö/$# šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θä9 Ì“ø9 ã—uρ Zω#t“ ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x© ^]ــزاب ــه  ، ]١١-١٠:األحـ ــين لـ إىل أن ثـ
u   وتـوايل األيـام املضـمحلة   ،بـانقراض الـدول املبطلـة    ، ووطئ له املهـاد   ،  الوساد ،

وأضـاء وجـه الـدين      ، ومهت من اهللا مساء الرمحـة واالمتنـان       ،نفصدع به فجر اإلحسا   
وتكاثفـت  ، وتباشـرت األمـم بأيامـه     ، وأنار بدر الشـريعة بعـد خسـوفه       ، بعد كسوفه 

أن مجـع  ، واسـتطارة شـرر   ، فما كان بأسرع من حملة بصر     ،النعم بالتئام أمره وانتظامه   
وأذاقهم وبـال   ،  النصر   فجعل اهللا لوليه  ، وحسروا عن لثام الغدرة   ، الناكثون بالبصرة 

ومل يعتـرب بـذلك ابـن أيب سـفيان مـع مجـوع الباطـل        ، ورد عاقبتهم إىل اخلسـر  ،األمر  
وفـرق  ، وأحزاب العفاريت   ، وأصحاب الطواغيت   ، والطغيان ومردة اإلنس واجلان   

 مـن قتـال   uحىت كان منه ما كان إىل غري ذلك مما عانا     ، وزمر اجلهالة ، الضاللة  
وتـز  ، فحني كادت األرض أن تغين بـأزاهري عدلـه  ،  الفسقة الباغني اخلوارج املارقني 

وتصــفو ، وتزهـو بظهـور اإلنصـاف والصـدق    ، وتتـربج يف حلـة احلــق  ، بـأنوار فضـله                                                           

 .حلزاب ): أ(يف  )١(
 .على مصاحبها ): أ(يف  )٢(
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وتصفو مشارا من ، وتزهو بظهور اإلنصاف والصدق، وتتربج يف حلة احلق، فضله
خـري  ،وجيـري عليهـا أحكـام الكتـاب املـبني      ، وختلو مذاهبها من كل طـنني    ، احملتفني

 .ب منها شيبتهفضرب هامته وخض، لقتله أشقى األولني واآلخرين
فاملشـتكى إىل  :  بعد كالم يف هذا املعىن يف ذكر احلسن واحلسني   uمث قال   

ودخلــت يف شــريعة رســوهلا بــالتغيري ، اهللا تعـاىل مــن أمــة ضــلت عــن سـوآء الســبيل   
وابتــذلت مــا محــاه ، وفرقــت مــا مجعــه، )١(وجــازت بنيــه بــالنفي والتقتيــل، والتبــديل
وخـذلت مـن نصـره      ، وتبعـت مـن قهـره     ، ءهوعـادت أوليـآ   ، ووالـت أعـدآءه   ، ومنعه

ــاوءت مــن آواه، وآوت مــن نــاواه،ووضــعت مــن رفعــه  ،ورفعــت مــن وضــعه  ، ون
وعن حـوار بيانـه    ، كأم عنه عمون  ، اجلامع لألمر والزجر  ، ونبذت كتاب اهللا تعاىل   

قـد ألفـت طريقـة      ، وإىل العمـى والتيـه صـائرون      ، وعن واضح آياته حائرون   ، تائهون
وخلفـا  ، وزمنـا فزمنـا   ، قرنـا فقرنـا   ، استوطت مركب اجلور والفساد   و، الزيغ والعناد 

من لدن األيام األموية إىل العباسـية إىل أهـل هـذه الغايـة يف أهـل هـذا البيـت         ، وسلفا
الــذين رفــع اهللا ذكــرهم وأجــل قــدرهم وجعلــهم مفــازا  ، واحملــل املنيــف، الشــريف 
، وتقـوم فيـه القيامـة     ، امـة يف يوم ال تنفـع فيـه الند       ، ومنجى للمعتصمني ، للمتمسكني

ــوال  ــم األهـ ــال  ، وتطـ ــم األوجـ ÏMxÿ &وتعظـ Ï9 ø—é& uρ èπ ¨Ζpg ø: $# tÉ) −Fßϑ ù=Ï9 ∩⊃∪ ÏNy— Ìh� ç/uρ ãΛ Åspg ø: $# 

tÍρ$tóù=Ï9 ^] وكــانوا علــيهم الســالم  يف تلــك األعصــار املظلمــة واملــدد  ، ]٩١-٩٠:الشـعراء
، وخمذول وشريد، تول ومطرودواألزمان اجلائرة  بني مق، واألوقات الغابرة، املدهلمة

ومـأواهم  ، مقرهم قـنن اجلبـال    ، ومسلوب وحمزون ، ومستور ومنكور ، ونفي وقصي 
فكـم مـن أمخـص     ، سائحون على األرض سائبون     ، خائفون هائنون ، معدن األوعال 

                                                        

 .بالبغي والتقتيل ): أ(يف  )١(
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وعـني  ، ودميت خوفا من درك الطلـب  ، قد شيكت يف اهلرب   ، مطهرة وقدم مرتهة  
، وحر وجه لوحته اهلـواجر والسـمائم  ، عم الرقاد  وناظر حرم ط  ، قد قرحت بالسهاد  

ويبيتون بأبدان ، يظلون بأكباد حراء طاوية، )١(ومصون بدن أنصبته املوامي والديامم  
حقـوقهم مصـروفة إىل    ، وعرفتها الرباري والقفـار     ، قد أتعبتها األسفار  ، سلباء عارية 

 وجمالسهم من صنع ،قد اختدوا مالبسهم من وشي اليمن ، القيان واخلدم واخلصيان  
ال يـألوم   ،والتمرد على أوليائه طريقة ومـذهبا     ، وصريوا دين اهللا هلوا ولعبا    ، األرمن  
وكــل مــن قـام مــن هــذه العتـرة الطــاهرة لالنتقــام   ، وال يزيــدوم إال ختـاال  ، خبـاال 

وسـددوا إىل   ، وأخذوا عليه املرامـي   ، واالنتصار واالقتصاص واإليثار رموه بالدواهي    
 .واجتهدوا يف نصب حبائله، مقاتله

،  رمحكـم اهللا كيـف صـلب زيـد بـن علـي عليهمـا السـالم بالكناســة         فـانظروا 
وخنق عبداهللا بـن احلسـن بـن احلسـن يف حـبس       ، وقطع رأس حيىي بن زيد يف املعركة      

وهـزم  ، وقتل ابنه حممد وإبـراهيم علـى يـد عيسـى بـن موسـى العباسـي            ، الدوانيقي  
ومات عيسى بن زيد ببلد اهلند  ، ع إىل األندلس فريدا   إدريس بن عبداهللا بفخ حىت وق     

وبعـد مـا كتـب لـه العهـد      ، وقتل حيىي بن عبداهللا بعد األمـان واألميـان  ، طريدا شريدا 
وقتـل حممـد بـن زيـد واحلسـن بـن        ، هذا غـري مـا فعـل بسـادة طربسـتان            ، والضمان  

بسـادة املدينـة محلـهم     )٢(وغري ما فعل أبو السـاج    ، القاسم الداعي على يد آل سامان     
وحبسـبكم أنـه لـيس يف بيضـة اإلسـالم      ، بال غطاء وال وطاء من احلجاز إىل سـامراء        

 .بلدة إال وفيها لقتيل طاليب تربة 

                                                        

 .الديام ): أ(يف  )١(
 .السباج ): أ(يف  )٢(
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ــال ــك u مث ق ــدنيا لإلخــالد إليهــا   :  بعــد ذل ــق دار ال ــاد ، مل خيل وال لالعتم
، ومبهج جـدا  ، ومقتضى لذا ، وعواري مواهبها ، واالغترار بفواين رغائبها  ، عليها

، وأجـاج موردهـا   ،وجمـدب قلـها     ، ومـتقلص ظلـها   ، ومظلم شارقها ، وخلب بارقها   
، بــل جعلــت لعمــل األخــرى، ومــتغري روائهــا ، ومســتحيل ائهــا، ومنـثىن مرقــدها  

 .ومتهيد مقر العقىب 
أن اهللا تعاىل مل يتـرككم سـدى هـوامى تتـرددون بغـري      ،  معاشر الناس واعلموا

وصــنعه  ، ولكـن مـن لطفــه اخلفـي    ، ن بــال حمـام وال مــراع  وال نفشـا تسـرحو  ، راع
ــاء والرســل   )١(اهلــين ــام ــم   ، أن أرســل األنبي ــذين ق وجعــل منــهم األئمــة واهلــداة ال

، وختم النبوة والرسالة  خبريهم نسبا وأشرفهم منصبا،ودام بكوم الفالح ، الصالح
الهــــم وأطهــــرهم فخــــارا وأع، وأعظمهــــم وأجلــــهم مولـــدا  ، وأكـــرمهم حمتــــدا 

ــارا ــا ،من ــدليل، وأهــداهم للســبيل، وأرفعهــم دعامــا، وأحســنهم ذمام ، وأقــومهم بال
وهــداكم لســواء ، وجنبــهم طــرق اجلهالــة والــردى، فأنقــذهم مــن الضــاللة والعمــى

Λ  &،وألف بني قلوبكم بعد التبديد والتفريـق    ، الطريق ä óst7 ô¹r'sù ÿÏµÏFuΚ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷Λ äΖä.uρ 

4’n?tã $ xÿ x© ;ο t� øÿ ãm z ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $ pκ ÷]ÏiΒ 3 ^]ــران ــا    ، ]١٠٣:آل عمـ ــان مـ ــن إحسـ ــك مـ يالـ
، وحجة ما أبلغهـا  ! وعارفة ما أسوغها! ومنحة ما أسبغها ! وامتنان ما أكثره  ! أوفره

، واسترعاه إيـاهم سـنته   ، استحفاظ بنيه فأقامهم مقامه   #وكان مما وعد اهللا نبيئه      
والشهداء هللا تعـاىل علـى أهـل األرض بإقامـة       ، جج الباهرة واحل،إذ هم العترة الطاهرة   

، ذو الثقـة والرأفـة والشـفقة بأمـة جـدهم صـلوات اهللا عليـه وآلـه               ، الواجب والفرض 
مـن تـوقري   ، ويزيدهم باهللا سـبحانه إميانـا ويقينـا   ، والتوفر على ما يصلحهم دنيا ودينا    

                                                        

 .اإلهلي : يف نسخة )١(
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 واليتــامى والضــعائف واحملافظــة علــى مصــاحل األرامــل، الكبــار واحلنــو علــى الصــغار
 .وحفظ ماهلم من السهام والصدقات واألقسام، واأليامى

واألحالم قد حلـت  ، وإنا ملا رأينا السيل قد بلغ الزىب   :  بعد ذلك    uمث قال   
وظهـرت الفـواحش   ، وسوء األعمال بأهلها حتيـق    ، وكادت الصدور تضيق  ، هلا احلبا 

وأوترت ، زف واملزامري   وضربت املعا ، وصرح الفجور ،وشربت اخلمور   ، والفسوق
وضــاعت ، وشـاع الـنكري وقـل املنكـر     ، ولـبس الرجـال احلريـر    ، العيـدان والطنـابري   

وقل ،وابتذلت السنة، واتبعت البدعة، ورفضت الشريعة  ، وبارت احلقوق   ، احلدود  
ومـات  ، وبـز املظلـوم     ، وعـز الظـامل   ، وهلـك الضـعيف     ، واستوىل البغـي    ، التناصف
وأفلـت جنـوم   ، وطلعـت مشـوس اجلـور       ، ومـات املنكـر     ، ري  وعـاش الـنك   ، املعروف  

، واطرحت جـواد السـؤدد   ، وغاصت مياه احلمية ، وجه الدين   )١(وكسف، العدل  
وتـوافرت مجـوع   ، وهطلـت مسـاء الطغيـان    ، وهبطـت الوعـول   ،  )٢(وعلت التحوت 

، وارتشـت احلكـام     ، وغـريت األحكـام     ، وكثر الشقاق والتمـرد والنفـاق     ، الشيطان
وقصــروا ألمـر هــم عنــه  ، واحليــف واإلمنيـاد  ، عضوضـل أمــر أئمـة الزيــغ والفسـاد   وا

ويف غيــل الغوايــة ، كــال إــم يف الغلــو جــاحمون، وعــن أعبائــه عــاجزون، قاصــرون 
وضلوا عـن وجـه   ، قد حكموا بغري حكم الكتاب، ويف تيه الغرة حائرون   ، حاذرون  
وال ، فـال حيـاء يـردعهم       ، بـال مـاثر وال عناصـر      ، ووقفوا مواقف األطهار  ، الصواب

واتبعوا ، قد أقروا على عمايتهم ،وال دين يردهم ، وال نكري يصدهم ، ورع مينعهم   
فعنـد مـا ذكرنـا مـن األمـور          ، واستعجب فظـيعهم  ، واستحسن شنيعهم ، يف ظلمام 

                                                        

 .وكشف ): أ(يف  )١(
ولــك ، ال تقــوم الســاعة حــىت تظهــر التحــوت (( األراذل الســفلة كمــا يف احلــديث : لتحــوت ا): أ(يف  )٢(

  .١٩٠القاموس ص. أي األشراف )) الوعول 
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، وجـب علينـا تـرك الـدنيا بالكليـة       ، واألحـوال املغـرية   ، واألسباب املنفـرة  ، املستنكرة
 #والقيـام يف أمـة نبينـا    ، واستحلى طعـم املنيـة  ، اهللا جل ثناؤه باجلملةوالفزع إىل  

يبـذلون  ، ويدا على البـاغني ، واستدعاء أعضاد ليكون لنا رداء على املناوين      ، بالسوية
ذوي البالء  ، ومحاة احلقائق ، كماة املأزق   ، وميسحون عن جبني الدين الرهج    ، املهج

ويالقـون علـى حسـن    ،يقـاتلون علـى بصـرية    ، والنقاذ لدى املضائق واملضاء   ، واآلراء
وسـيجرب صــنع اهللا  ، وانتـهك حرميهــا ، و يطلبــون حقوقـا طاملــا مطـل غرميهــا  ،سـريرة 

إن أعـد اهللا  ، ويـزول عـن قريـب التواؤهـا    ، اجلميل وإحسانه املعهود اجلزيـل قضـاءها     
 .لذلك توفيقا وتأييدا وصنعا من لدنه وتسديدا

إال بالنسب الشهري ، خلطري واملوضع األثريومل يتصل  ذا األمر ا: u مث قال
وأنـار إنـارة   ،واتضـح وضـوح الشـمس يف األبـراج        ، الذي بلغ السماء وناطح اجلوزاء    

واحملكم واملتشـابه  ،ومعرفة الناسخ واملنسوخ، والعلم بالكتاب والسنة  ، القمر الوهاج 
لفـرائض واللغـة    والنظر يف الكالم والفقـه وا     ، والتحرمي والتحليل ، والتأويل والترتيل ، 

والنشـأة علـى الطهـارة مـن لــدن     ، والتصـريف والبالغـة واخلطابـة والشــعر   ، والنحـو  
والسـماحة يف  ، من غري جاهليـة سـلفت وال جريـرة سـبقت    ، الرضاعة إىل هذه الغاية 

والشجاعة اليت ال ، واإلقدام عند مزلة األقدام،حاليت السراء والضراء والبؤس والنعيم     
ذلـك مـن فضـل اهللا    ، از والعراقان والشام ومصر وطربسـتان       بذلك شهد احلج  ، ترام

≅ö& ، علينا وعلـى النـاس ولكـن أكثـر النـاس ال يشـكرون             è% Íν É‹≈yδ þ’ Í?Š Î6y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) 

«!$# 4 4’n?tã >ο u��ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ Í_yèt6̈?$# ( z≈ ysö6ß™uρ «!$# !$ tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑ ø9$# ^]١٠٨:يوســـف[ .
 :)١( القائلuوهو 

                                                        

  .١/٣٣٨يف الشايف  )١(
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   علــى نصــرنا فالــدين ســربمضــي ع 
 

    ــاون ــد تعـ ــن زيـ ــا هلمـــدان بـ  واآال يـ
ــع  كمهتهع ــاعة جتمـ ــهور سـ  هلـــا املشـــهد املشـ

 
 ــادوا ب ــونـــ ــيتالًيِكـــ ــة الـــ   مث وادعـــ

ــرفية أدرع  ــا واملشـــــ ــع القنـــــ  بوقـــــ
 

 ــد ــه  وال بـ ــون قتامـ ــوم يكـ ــن يـ  )١( مـ

ــ    ــازح املتمنـــ ــين النـــ ــرب مـــ  عويقـــ
 

 ن بــاألمس عاصــياســينقاد يل مــن كــا 
  ــدهر ال ي ــوال الــ ــراه طــ ــعضتتــ  عضــ

 
 أنــا الناصــر املنصــور وامللــك الــذي     

ــرع    ــالظلم واجلــور ش ــا ب  مضــت حقب
 

 ســنمأل دنيانــا مــن العــدل بعــد مــا      
وكــان قيامــه يف ســين ،  يف أرض الــيمن بعــد وصــوله مــن ناحيــة الــديلم )٢(u قـام  

وملك صعدة والظاهر واختط ظفار ، وانتشر ذكره وعال أمره ، الثالثني وأربعمائة   
وحارب الصليحي يف بـالد    ، وهو حصن اإلمام املنصور باهللا محاه اهللا تعاىل وحرسه          

ولـه حـروب علـى أثافـت مـن قبـل       ، وقتل من خوالن مبجن مقتلة عظيمـة        ، مذحج  
ومل يزل شجى يف حلـوق الباطنيـة واملعتـدين رافعـا ملنـار            ، الصليحي سجال له وعليه   

 بردمان مـن  uوقربه ، قتله الصليحي يف نيف وأربعني  وأربعمائة سنة   الدين حىت   
 .وله عقب ، بالد عنس 

 
 
 

 

                                                        

 .قيامه ): أ(يف  )١(
  .٣٣٩وكتاب الشايف ،  . ٢١٨التحف شرح الزلف  )٢(
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  )١(u اإلمام الناصر الحسين الهوسمي
بن احلسن بن علـي األديـب    )٢( أبو عبداهللا احلسني بن أيب أمحد بن احلسني :هو

الشاعر وهو األمري أبو احلسن بن الناصر الكبري احلسن بن علي بن احلسـن ابـن علـي      
 .بن عمر بن علي سيد العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم 

، ونصبه العلمـاء وسـم لألمـر نصـبا        ، باألمر سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة    قام  
ــى الطاعــة لقصــور رأوه يف علمــه  [ ــايعوه عل ــل   ، ومل يب ــه باللي ــدريس ل واشــتغلوا بالت

وأحـدق بـه مـن      ، )٣ (]وبإشادة ذكره بالنهار حىت اسـتتم العلـم فبـايعوه علـى الطاعـة             
              وزهـاء مـائيت رجـل مـن     ، تهـدين علماء هوسـم رضـي اهللا عنـهم مثانيـة عشـر مـن ا

وسبعون ألفـا مـن املنظـورين مـن األغنيـاء       ، واحلاكمني )٤(أوساط الفقهاء واملتدرسني  
وجنـوده  . والعمال واحملسوبني الذين حيصل بكل فرقـة منـهم صـالح أمـر مـن أمـوره        

ودانـت لـه مجيـع    ،خشنة من األتراك وأهل التـأليف مـن أبنـاء صـناديد اجليـل والـديلم       
كنانكجـا قريـة جومـه إىل    (مـن أول  ، uنسـوبة إىل الناصـر للحـق الكـبري          البالد امل 

وكانـت إذ ذاك  ، ومن الديلم من كياجلان إىل قلعـة أملـوت        ، هذا جيالن ) كيالكجان
وأمر ببناء . من قالع بالد اإلسالم وإىل بالد اإلسفندارية إىل نواحي حدود طربستان

ن قبـل ذلـك املشـهور مـن مـذهب      وكـا ، اجلوامع والرسـاتيق وبإقامـة اجلمعـات فيهـا     
. وكان شـاعرا فصـيحا مفلقـا     ،  أن ال تقام اجلمعة إال يف األمصار       uالناصر للحق   

                                                        

رسالة يوسف بـن أيب احلسـن اجلـيالين إىل الفقيـه عمـران بـن احلسـن العـذر               ، ٢٢٢التحف شرح الزلف     )١(
 . ١٥٢مطبوعة ضمن كتاب أخبار أئمة الزيدية يف طربستان وديلما وجيالن 

  .٢٢٢وأثبتناها صحيحة من التحف ، احلسن ): أ(يف األصل والنسخة  )٢(
 ).أ(ما بني القوسني ساقط يف  )٣(
 .من الفقهاء واملدرسني ): أ(يف  )٤(
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أنشأ على البديهة من وقت الظهر إىل العصر زهـاء مـائيت قافيـة يف مدحيـة أهـل بيـت                 
،  ونقص من خالفهuاملصطفى صلى اهللا عليه وعليهم وتفضيل أمري املؤمنني علي      

 :وفيها
ــا ــا حـ  ل صـــعو يف خمالـــب أصـــقرفمـ

 
ــعوة    ــيوخ كصــ ــاز والشــ ــي كبــ  علــ

وكان ، مل يكن له منازع يف مجيع جيالن وديلمان مع كثرة امللوك والسالطني فيهما           كمهتهع
وكان لفقـراء املسـلمني     ، وقوة قادرة ، وبطشة قاهرة ، ومملكة باسطة ، ذا جاه عريض  
وللمـتعلمني  ، ولألرامل كـالزوج العطـوف  ، ولأليتام  كالوالد الشفيق ، كاألخ الرفيق 

، وعلـى اـرمني كالسـم النـاقع      ، سـام القـاطع   وعلى الظلمة كاحل  ، كاملعاهد الرؤوف 
وكان يهـدي  ، وزوج إصفهبذ ابنته منه ) بإصفهبذ(حارب صاحب طربستان امللقب     

إليها وهي حتته كل شهر سفينة من اهلدايا مع جاريـة واحـدة يتألفـه ويسـكن ثورتـه                  
فلم يسكن وتربأ منه ملا رأى من ظلمـه ألهـل طربسـتان وفسـاده  وعتـوه           ، عن نفسه 
وسؤاله ،  إذا قل شيء من بيت مال على الفقراء أخذ بالبكاء والتضرع إىل اهللا         وكان

كثرة بيت املال حىت ال ينصرف الفقراء من بابـه خـائبني مل نسـمع أحـدا مـن األئمـة         
وكـان حيفـظ   ، أشد شغال مبرافق الفقراء منه رضوان اهللا عليه ومراعاة حلملـة القـرآن            

قه من بيت املال حىت صار أهـل اجليـل أكثـر        ويرز، كتاب اهللا غيبا ويعظم من حفظه     
  .uوهم مستمرون على ذلك إىل اآلن بربكته ،الناس حفظا لكتاب اهللا تعاىل

بلغـت مـدة قيامـه     . وقصته ونشر حماسنه أكثـر مـن أن تـنظم يف سـلك املـدائح              
باألمر من أول النصب إىل آخر ختم اإلمامة أربعني سنة مث قبضه اهللا تعاىل إىل رمحته       
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ومشهده ا مشهور مزور بقرب من مشـهد      ، م سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة      وس
 .)٢(عليهما السالم )١(أيب عبد اهللا

                                                        

  .uحممد الداعي : يعين )١(
  .١٥٣ -١٥٢أخبار األئمة الزيدية نقال عن جالء األبصار  ، ، ٢٢٢التحف شرح الزلف  )٢(
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  )١(u الهادي الحقيني
أبو احلسن علي بن جعفر بن احلسن بن عبـداهللا بـن علـي بـن احلسـن بـن          : هو

علي بن  أمحد احلقيين بن علي بن احلسني بن زين العابدين علي بن احلسني بن علـي      
أمجـع العلمـاء يف زمانـه أن سـبع     ، وكان جامعـا للعلـوم    . بن أيب طالب عليهم السالم    

فأقبل العلماء  ، ح لإلمامة يف بالد اإلسفندارية من أرض الديلم       علمه آلة لإلمامة فترش   
 يتشدد يف اإلنكار علـى مـن رأى   uوكان ، على بيعته لتكامل خصال اإلمامة فيه     

 uحـىت بلغـه   ، وإباحـة دمـه واغتنـام مالـه دون سـبيه واسـترقاقه       )٢(للباطنية صـلحا  
علــى يــدي رســول ذات يــوم أن القاضــي مــروان بلغــه رقعــة مــن املالحــدة الباطنيــة  

وكـان يتعـذر علـى اإلمـام      ، )لنجا(أرسلوه إليه والقاضي هذا مروان كان من علماء         
اللـهم إن كـان   : فقـال  ،  تنفيذ مراده عليه لقصور يده عنه ويف موضـعه        uاهلادي  

فلم متض أيام إال مقـدار مسـافة   ، هذا صدقا فأحضره عندي هاهنا ألصلبه فيك ولك   
حضر القاضي مروان فلـم يؤجلـه أن صـلبه مـن سـاعته          ما بينه وبني القاضي مروان ف     

 .تلك
 : قد أوصى بوصية هذه نسختها u وكان

                                                        

أعـالم   ، ٣/١٣٠٥ ، ٢/١١٩٢طبقات الزيديـة الكـربى    ، ١/٣٣٨الشايف  ، ٢١٦لزلف  التحف شرح ا   )١(
ؤلفني )) خ((اجلــواهر املضــيئة )) خ((الآللــئ املضــيئة  ، ٦٦٣املــؤلفني الزيديــة  رســالة  ، ٧/٥١معجــم املــ

يوسف بن أىب احلسن اجليالين إىل الفقيه عمران بن احلسـن العـذري مطبوعـة ضـمن  كتـاب أخبـار أئمـة          
  .٢٤١مطمح اآلمال  ، ٤٦٥/ ٢معجم املؤلفني  ، ١٤٢دية يف طربستان وديلما وجيالن  الزي

 .الباطنية صلحا ء ) أ(يف  )٢(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
املستعرب ، وقصر وغدر، هذه وصية العبد املتلهف املتأسف على ما فرط وضيع        

أشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك   . الباكي صياحا وعويال ، على نفسه طويال  
وأشهد أن حممدا عبـده  ،مرته عما نسب إليه الظاملون   ،يل عن األضداد واألنداد   له متعا 

بعثه إىل كافـة اخللـق بـاألمر احلـق     ، ورسوله اختاره للرسالة ودل على صدقه بالداللة      
 .#بشريا ونذيرا وسراجا منريا خامت األنبياء وخري األصفياء 

وأن ، )١( حـق و البعـث حـق و النشـور   ، وأن النـار حـق   ، وأشهد أن اجلنـة حـق     
ــبون    ــألون وحياسـ ــردح ويسـ ــون إىل أرض صـ ــرون وجيمعـ ــق حيشـ ــابون ، اخلالئـ ويثـ

 .فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ، ويعاقبون
ملـا خصـه اهللا     ؛ وأشهد أن أمري املؤمنني إمام املسلمني بعد رسـول رب العـاملني           

 مبنصـوص الترتيـل   ، ووضـعه يف أشـرف املناسـب      ، تعاىل مبجمـوع الفضـائل واملناقـب      
مسينـاه نصـا    ، وتعـارض املعـاين واألشـكال     ، لتقابل األشباه واألمثال  ، املعرض للتأويل 

وأما كبار الصحابة الـذين تصـدروا   . وإن كان معناه عند الرساخ واضحا جليا      ،خفيا
، وال أقابل بالشتم أعراضهم، لإلمامة وضوا باخلالفة فال أغض نفوسهم وأغراضهم    

وتعلقهـم  ، سـتريد منـهم لتمسـكهم بـاحملتمالت       وامل، بل أجد موجدة الـزاري علـيهم      
 .باملتأوالت وأكل أمرهم إىل اهللا تعاىل 

u :& y7ù=Ï? ×π̈Βكمــا قــال القاســم  é& ô‰s% ôMn=yz ( ^] وأمــا الرتبــة الــيت ، ]١٣٤:البقـرة
والذروة اليت امتطيتها فإمنا كـان عـن اعتقـاد وقـع مـين        ، واملرتلة اليت اعتليتها  ، ادعيتها

ولقـد  ، وأمجعهم لشرائطها وأعلمهم بطرائقها ،ة خصاال وأمتهم خالال   أين أكمل العتر  
                                                        

 ....وأن النشور ، ... وأن البعث ): أ(يف  )١(
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وأمـا األمـوال الـيت    . ما أعلمـتين مواضـعها مواقعهـا      ، خضت غمرا ومارست شدا   
، وقلـة املـال   ، تسكعت فيها واقتحمت عليها مترخصا برخص الشرع لـرزوح احلـال          

 .وظهور االختالل
ز للسـلطان العـادل أن يسـتقرض    أنـه جيـو  :وذكر أبو حنيفة يف اجلـامع الصـغري       

مث مل آل جهـــدا يف ، لبيـــت املـــال إذا كـــان يف بيـــت املـــال قلـــة وباملســـلمني حاجـــة
ووصيت إىل مجيع املسلمني آحادهم وأفـرادهم       ، االستحالل من املالك حني وجدت    

وإن عشـت أقـوم بإصـالح مـا     ، أن يستحلوا كل من وجد يف حال حيايت وبعد ممايت    
ومـا مـددت يـدي إليـه لقضـاء الـوطر وابتغـاء             ،  اجلـرب والقهـر    أخذته من املال بطريق   

وإمنا الغـرض األعظـم حفـظ قنـاة     ، األرب كما يفعل املسرفون واملترفون واملترغدون 
وال ، وعزمـت يف القابـل أن ال أعـود إليـه    ، الدين أن يعوج ودعائم اإلسالم أن تـرتج   

أن يقـع فيهـا ويتـورط    فمن حـام حوهلـا يوشـك    ، فإن احملارم أمحية الشرع ؛ أرجع فيه 
فـإن  ، فليحذر كل احلـذر   ، والعاقل مورط ، واجلواد حمبط ، فدوا القتاد خمرط  ، عليها

واحلـاكم عـدل ال خيفـى عليـه         ، سـاب شـديد والرجـوع بعيـد       واحل، السفر فيه اخلطر  
، وال هوادة عبودية يف اجلزاء واالقتصاص، وال مهس األلسن، ال خافية األعني : شيء

وعقـاب  ، غضب عظيم وجنة نعيم، إله غفار وملك جبار  ، هيهات الت حني مناص   
خــي فأمــا أسـقاط الــدفاتر كلـها تصــرف إىل ابـن أ   ، وزبانيـة شــداد حـداد   ، وجحـيم 

ونشـأ عليـه وشـدا منـه شـدوا          ، أنبته اهللا نباتـا حسـنا إن اشـتغل بـالعلم فيـه            ) الرضى(
فهـي مقسـطة علـى األكـابر        ، وطـوى عنـه كشـحا     ، فإن أضرب عنـه صـفحا     ، حسنا

 .تفرق عليهم بكماهلا، واألفاضل من أهل العلم
ال حـق ألحـد   ، وأما األثاث واألمتعة لو بقيت يف يدي ابنيت الكـربى فهـي هلـا            

واألفراس والبغال ونوع من األسلحة وإن قلت هي مصروفة إىل عمارة مشهد        ، فيها
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 ٤ 

فالنـاس امـوين    ، ينفـق عليهـا ويصـرف إليهـا       ، والدي علـى مـا استصـوبه املسـلمون        
فوالـذي  ، باختزال نفائس األمالك وعقائل األموال واختزاا والبخل ا والشح فيهـا        

وإمنا كانـت  ، قط ثالثة آالف دينار   خلقين وخلق اخلالئق أين ما ادخرت من الذهب         
فلـم جيتمـع عنـدي     ، إىل أن أغار علي التـرك ودخلـت يف ضـمان الـديلم            ، ألفني ونيفا 

والكبري ، فاملال مكذوب عليه  ، واهللا تعاىل مطلع على سرائري وضمائري     .. ألف قط 
، وأمـرت املسـلمني كافتـهم وعامتـهم    . )٢(والقوي يعـدو مث يطلـح  ، )١(يوجد مث يرزح  

بصـدقة  ، ويكسـبوا يل ذخـرا    (، فأذنت هلـم أن خيتـاروا يل خـريا        ،  وأفرادهم وآحادهم
وأنا استغفر  اهللا العظيم من كل    ، وطاعة كانت وإن قل ثواا يل      )٣ ()ودعاء يل خريا  
ومكسـب يـدي الـذي    ، ومـن مسـعاة قـدمي   ، وهفوة وسقطة وعثرة، كبرية وصغرية 

، وأخبـت لـه خاضـعا   ، رعاوأجـأر بالـدعاء إىل اهللا ضـا     ، يسخط الرب ويغضب اإللـه    
 :وقال

ــاهر  ــردى يل قــ ــان والــ ــري فــ  وعمــ
 

ــوبيت    ــا هلــف نفســي كــم أســوف ت  في
ــادر   كمهتهع ــم قـ ــدل احلكـ ــه اعـ ــازي عليـ  جيـ

 
 وكل الذي أسلفت يف الصحف مثبت 

 

                                                        

، قـاموس .سـقطت إعيـاء أو هـزاال    : رزحت الناقة : والكبري أو الكثري غري منقوطة يوجد مث يرزح): أ(يف   )١(
 .باب رزح 

 .مادة طلح : أعياء القاموس: أي تعب وعيي من طلح البعري: طلح )٢(
 .ساقطة ما بني القوسني ): أ(يف  )٣(
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 ٥ 

ــيت    ــيبيت وذل ــهم ش ــربيت  ، ارحــم الل ــديت وغ ــيت ووح ــا إذا مل  ، وقل ــن يرمحن فم
واحلـاكم يـوم املعـاد    ، واصي العبـاد فأنت آخذ بن  ! ؟ومن يكرمنا إذا مل تكرم    ؟، ترحم

 . )١(وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
جاهدا يف قطـع ضـرر املعتـدين حـىت         ،  ساعيا يف إقامة قناة الدين     uومل يزل   

فوثب عليه بغتة حشيشي ، من بلد اإلسفندار ية  ) كجوا(كان يف يوم من األيام ببلد       
فاستشـهده  ،  وهي قلعة مـن قالعهـم   )أملوت(من املالحدة الباطنية أرسلوه من ناحية       

مث ، رضوان اهللا عليه يوم اإلثنني يف شـهر رجـب مـن شـهور سـنة تسـعني وأربعمائـة              
 .)٢(ودفن يف قرية هسكري، )كالر(نقل إىل 

فجعلـوا يرمونـه فأفضـى      ، وبلغين أنه تردم تابوتـه بعـد حـني        : قال ناقل أخباره    
 أحد يف ذلك العصـر باقيـا ممـن       وكان يف عصر مل يكن    ، إىل إظهار جثته   )٣(م رمهم 

فأحضروا ذلك الشيخ لينظـر فيـه هـل تغـري عـن هيئـة       ، رآه يف حياته إال شيخا واحدا 
ال يتخيل يل شـيء يف نفسـي   : إليه وقال  )٤(فنظر الشيخ فيه وحدد الرنو    ، حياته شيئا 

 .عما رأيته إال ذؤابته فإا اآلن أطول منها يف حياته 
*  *  * 

 
 

                                                        

  .١٤٧ -١٤٦أخبار أئمة الزيدية نقال عن كتاب اجلالء األبصار  )١(
 .هشكري ): أ(ويف  ، ٢١٦يف التحف  )٢(
 .رميهم ): أ(يف  )٣(
 .الدنو ): أ(يف  )٤(
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 ١ 

  )١(u اإلمام أبو الرضى الكيسمي الحسيني
دعا اخللق إىل نفسـه بعـد   ، )٢(مؤهال للزعامة، جامعا لشرائط اإلمامةuكان  

فاســتوىل علــى مجيــع أقطــار جــيالن وديلمــان إىل حــدود        ، uاهلــادي احلقــيين   
ــتان ــائرة إذ ذاك يف ديلمــان آلل جــوجى     . طربس ــة القاســطة اجل ــت اململك ، )٣(وكان

قـال راوي  . بو الرضى منابذة علوية حسينية حىت طال علـيهم األمـد       فنابذهم اإلمام أ  
فحدثت أنه رضوان اهللا عليه كان ذات يوم جالسا يف مسـجد مـن مسـاجد             : أخباره

ويـأ  ، فـأراد بعـض آل جـوجى اهلجـوم عليـه فتكـا      ، أملـش : جيالن يف قرية يقال هلا 
 فوثـب اإلمــام  ،فهجـم علـى املسـجد بغتـة بقضـه وقضيضـه      ، اليـوم أفقـأ عينـه   : وقـال 

، رمـاه الظـامل مبـزراق    ) إصالح املنطـق  (فكان يف أصحابه صاحب يقرأ يف       ، وأصحابه
مث عطـف علـى الظـامل بـاملزراق فضـربه علـى عينـه ففقأهـا بعـزة اهللا          ، فاتقاه بالكتاب 

ولقد بلغين أن فرس الظامل أعانه علـى فـقء عينـه بـأن دنـا مـن جـدار             : وقال  ، تعاىل  
وجنـا  ، فلـج بـه الفـرس حـىت تفقـأت العـني      ، املزراق باجلداراملسجد حىت توكأ ذباب   

 .واهللا ذو فضل عظيم ، وابتغوا رضوان  اهللا، اإلمام وأصحابه ومل ميسسهم سوء
، وكان رضوان اهللا عليه يعتاد العبادة والقيام ـا إذا صـرخ الـديك إىل الصـبح                

، لمـه بالوقـت  فتـأذى بشـغل القلـب قبـل ع    ، فصرخ الديك ذات ليلة قبل وقته املعتـاد      
                                                        

، ٢٤٢مطمـح اآلمـال   )) خ((الآللـئ املضـيئة      ، ٤٣٢أعالم املؤلفني الزيدية     ، ٢٢٤التحف شرح الزلف     )١(
رسالة يوسف بن أىب احلسن اجليالين إىل الفقيه عمران بن احلسن العـذري مطبوعـة ضـمن كتـاب أخبـار           

منتـزع الرسـالة العاملـة باألدلـة احلاكمـة ضـمن كتـاب أخبـار           ، تان ديلمان وجـيالن     أئمة الزيدية يف طربس   
 .١٦٧أئمة الزيدية 

اإلمام الرضى الكيسمي بن مهدي بن حممد بن خليفة بن حممـد بـن احلسـن بـن جعفـر بـن اإلمـام الناصـر                )٢(
 .٢٢٤للحق احلسن بن علي األطروش عليهم السالم أنظر التحف 

 جواء : ويف حاشية األصل ، جوى ): أ(يف  )٣(
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 ٢ 

فعـاود النـوم ودعـا علـى الـديك      ، فنهض وتفحص الوقت فوجـد الوقـت قبـل العـادة         
فلما أصبحوا وجدوا الديك ميتا وعرفوا أنه من دعاء اإلمـام فشـقوا    ، بانشقاق الكبد 

 .بطنه فوجدوا كبد الديك منشقة
حـىت بلغــه أن ولـدا مــن   ،  متشـددا جــدا يف اإلنكـار علــى املنـاكري   uوكـان  

حرمــه اهللا مجيــع مــا ينبــت علــى وجــه : فلمــا مســع ذلــك قــال ،أوالده شــرب اخلمــر 
فنـودي علـى    ، فلم يلبث الولد أن عرب قنطرة فـزال قـدماه فغـرق يف الـوادي              ، األرض

 .لسامع ما مسع ومسع ا، قال القائل ما قال، إليكم عين: فقال ، اإلمام باملالم
، وقتل واحد يف أيامه رجال كان املسلمون يتأذون به وكان الرجل مليا عـدليا             

هـذا  : فقـال خياطـب غـريه ويشـري إىل القاتـل          ، فسأله القاتل عـن وجـوب الديـة عليـه         
 .الرجل قد غزا فجزاه اهللا خري اجلزاء

 بلـدة  مث قبضـه اهللا تعـاىل إىل رمحتـه يف   ،  إال قلـيال  u ومل يعش بعد اهلـادي    
 .)١(ومشهده هناك معروف مزور، كيسم

 
*  *  * 

 
 
 
 

 
 

                                                        

  .٢٢٤ والتحف ١٥٢ -١٥١انظر أخابر أئمة الزيدية نقال عن كتاب جالء األبصار  )١(
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 ١ 

  )١(u السيد أبو طالب األخير
أبو طالب حيـىي بـن أيب احلسـني أمحـد بـن أيب القاسـم احلسـن املؤيـد بـاهللا           : هو

وكـان  ، عليهم السالم بن أمحد بن أيب القاسم احلسني بن املؤيـد بـاهللا علـيهم السـالم       
غزيـر العلـم وافـر الفهـم     ، حافظا ملذاهب أهل البيت عليهم السـالم مبتوـا وتعاليقهـا     

 .ا خلصال اإلمامة جامع
، ودان له األكثر مـن بـالد اجليـل   ، وكان خروجه جبيالن سنة اثنتني ومخسمائة    

فعارضـه شـريف حسـين     ، وسـرى أمـره إىل جبـال ديلمـان        ، واتصل أمـره إىل هوسـم     
فطرد ، مث انتهى احلال بعد ذلك إىل أن قويت شوكته   . طرده من هوسم إىل لياهجان    

 .هذا الشريف من جيالن وديلمان 
، أا حدثت محـرة عظيمـة مـألت األفـق يف السـماء            : ذكر بعض نقلة أخباره   و

 يف أنـه  uإن هذه اآلية من عنـد إبـراهيم   : فأمر من يسأل العلماء ومجعهم فقيل له    
 .)٢(ال حيدث يف ولده أمر يرفعهم إال خرجت هذه اآلية

  أنه حـدث tوأخربين الفقيه الفاضل الزاهد اء الدين علي بن أمحد األكوع   
، وكانت أكثر حروبه مع الباطنية . uمثل ذلك يف أوائل أيام اإلمام املنصور باهللا    

وأخـذ مـن قالعهـم مثـاين وثالثـني      ، قتل يف يوم واحد منهم ألفا وأربعمائة مـع الـثلج          
وبـىن حـول قلعـة ابـن     ، وافتتح من البالد مسرية اثنىت عشر ليلـة مـن كـل جهـة        ، قلعة

                                                        

األعـالم   ، ١/٢٨٧غايـة األمـاين يف أخـرب القطـر اليمـاين       ، ١/٣٣٦الشـايف   ، ٢٢٥التحف شـرح الزلـف       )١(
ــي  ــارف اإلســالمية الشــيعية    ، ٥٤احتــاف املسترشــدين   ، ٨/١٣٥اللزركل ــرة املع مطمــح  ، ٣/١٧٨دائ

)) خ ((الآللــئ املضــيئة   ، ٢/٢٨٩مؤلفــات الزيديــة    ، ١٠٨٨أعــالم املــؤلفني الزيديــة     ، ٢٤٢اآلمــال  
  .١٦٧الرسالة العاملة باألدلة احلاكمة 

  .٢٢٥التحف  )٢(
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 ٢ 

،  يف البحــر إىل قريــة هلــم فأخــذها باحلصــارأربــع قــرى حاصــرهم وغــزاهم )١(صــباح
 .)٢(فصاحله كبارهم وضمن عليهم

وكان من لزمه احلد من كبارهم أقامه ، فكان إذا أخطأ منهم خمط لزم الضمني   
ــركس    ، عليــه ــه األرض وي مث يطرحــه يف البالوعــة ويعفــر وجهــه ورأســه ويضــرب ب
 للصـالة خوفـا مـن    وأقام أربع عشرة سـنة مـا خيـرج مـن اجلوسـق وحـده إال             .بالنعال

، وكان ال يقبل هلم توبة، ألم أهل غيلة متناهية يف تلك الناحية     ؛ مكرهم ومكيدم 
حىت أمر بقتل   ، وكان يقتل من خالط الباطنية خمتارا     ، ويأخذ أمواهلم ويسيب ذراريهم   

القاتل والستة :  سبعة أنفس فيهم رجل رأى ملحدا صلحا ومل يتميز عن الستة وقال       
وهـو  ، ومذهبـه أن الصـلب للحـي   ، وصـلب  ثالثـة أحيـاء    . لواحد يف النار  يف اجلنة وا  

 .مذهب كثري من العلماء 
وكانـت حاشـيته   ، وكاتبه يف وقته صاحب عمان وكان زيديا حمبـا مناصـرا لـه        

وخدامــه كــانوا كلــهم ، وغلمانــه ومــن أجابــه اثــين عشــر ألفــا علــى مــذهب اهلــادي 
 من اهليبة مـامل  uوكان له ، ن يصليومل يكن يستعني من الفاسقني إال مب  ، يصلون

وكـان جيتمـع    ، وكـان يضـرب الطبـول الجتمـاع النـاس وللبشـارة           ، تكن ألحد قبلـه   
وكان يركـب الفـرس   ، عنده يف الوقت خلق كثري إىل ثالثة آالف وأكثر عند احلاجة     

ويرقـى  ، وكانت له غاشية على سرجه يركب ا خيفة من سم الباطنية        ، من األرض 
وكان وصل إىل صعدة من جهته القاضي أبو طالب نصـر بـن أيب          . نيمن املنرب درجت  

اجتمـع يف خزائنـه مـن فنـون     ، طالب بن أيب جعفـر فقيـه الزيديـة يف عصـره وعـاملهم           

                                                        

 .ابين صباع ): أ(يف  )١(
  . ١/٣٣٦الشايف  )٢(
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 إىل الـيمن سـنة إحـدى    uوكانت وصـلت دعوتـه     . )١(العلم اثنا عشر ألف كتاب    
 عبـداهللا بـن   عشرة ومخسمائة إىل األمري احملسن بن احلسن بن الناصـر بـن احلسـن بـن             

ونفـذت  ،  فقام هلـا أحسـن قيـام   uحممد بن املختار بن الناصر بن اهلادي إىل احلق        
مث قتله أهـل صـعدة سـنة       ، أوامره يف صعدة وجنران واجلوفني والظاهر ومصانع  محري        

فقام بثأره السيد الشريف الواصـل مـن الـديلم          ، ثالث عشرة ومخسمائة وولده غدرا    
وعاونـه علـى ذلـك شـيخ     ، وأخـرب صـعدة  ، هـذا  uمـن جهـة اإلمـام أيب طالـب     

وأمدهم األمري غامن بن حيىي بن ، البحريي )٢(الشيعة يف وقته حممد بن عليان بن أسعد       
 : )٣(وقال حممد بن عليان شعره الذي أوله، محزة السليماين مبال كثري

 .وهي إىل مخسني بيتا.... تألبت الغوغاء من أهل صعدة
من قـرى تنـهجان مـن أرض       )٤ ()قيتوك( قرية    يف uوتويف اإلمام أبو طالب     

وأوصى بأن يـدفن سـرا ال يعـرف مضـجعه خمافـة      ، الديلم يف سنة عشرين ومخسمائة    
فهـو ال يعلـم موضـع القـرب        ، أن لو غلب املالحدة على تنهجان لنبشوا قربه وأحرقوه        

 .)٥(على التعيني وإمنا يظن ذلك
لـدين أيب عبـداهللا     عهـد كتبـه للشـريف السـيد شـرف ا           uومن حماسن كتبه    

ملا أمره باخلروج إىل الـيمن سـنة إحـدى عشـرة        ، احلسني بن اهلادي رمحة اهللا عليهما     
 :ومخسمائة قال فيها 

                                                        

  .٢٢٥التحف  ، ١/٣٣٦الشايف  )١(
 .سعد ): أ(يف  )٢(
  .١/٣٣٦الشايف  )٣(
 .فينوك ): أ(يف  )٤(
  .١٥٧أخبار أئمة الزيدية نقال عن كتاب جالء األبصار  )٥(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمـد هللا الـذي شـرف هـذه األمـة بعـد             ،  من املؤيد باهللا أمري األمة واملـؤمنني      

، ومجـل األئمـة باخللفـاء اهلـداة    ، مةوإمتاما لأل، وجعلهم إكماال للنعمة ، نبيها باألئمة   
وجعل اخلالفة والقضـاء بـاحلق     ، وسائر من ينوب عنهم من الوالة     ، والقضاة والكفاة 
وصـريه ذريعـة إىل   ، وشرع تفويضه إىل من زكا يف الدين والعرض   ، من مجلة الفرض  

ووضع اخللفاء واحلكـام مـا بلـغ       ، نصرة احلق  وشريعة لتعديل اخللق وإظهار الصدق       
ليزنـوا مـا    ، والقسطاس  املسـتقيم   ، من القياس  القومي   ، اية يف اإلتقان واإلحكام   النه

وطـرق سـبيال إىل الـردع مبـا هـداهم إليـه يف              ، ومييـزوا الـراجح واملسـاوي     ، الدعاوي
ليحتــرس مــن القــوي   ، والتنكــيالت يف األســجان ، الشــرع مــن البينــات واألميــان   

أن يضـع املـوازين القسـط ليـوم       كمـا وعـد     ، والضعيف وحيترس من الغالـب اللـهيف      
tΠ &:القيامــــة  öθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô yϑ sù u’ÎAρé& … çµ t7≈ tFÅ2 Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š�Í× ¯≈s9 'ρé'sù 

tβρât� ø) tƒ óΟßγ t7≈tG Å2 Ÿωuρ tβθßϑ n=ôàãƒ Wξ‹ ÏFsù ^]٧١:األسراء[. 
 u اهلـاروين  هذا ما عهد اإلمام احلق  أبو طالب حيىي بـن أمحـد بـن احلسـني          

إىل السيد األجل العامل الزاهد تاج السادة شرف الدين أيب عبداهللا احلسني بن اهلادي           
ــه حــني ســريه وخــريه #بــن رســول اهللا  ، وشــاهد منظــره وخمــربه ،   أعــز اهللا رايت

شـهما يف أبـواب اخلالفـة     ، ألفاه سهما يف النفاذ واملضاء    ، وعرف فيما مل يعاين خربه    
محيـدا يف  ، خليقا بأسباب الكفاية، باألعباء مستقبال بني األلباءمستقال منه  ، والقضاء

، شـهريا بـالتوقي والوقايـة   ، مستخلصـا  ملـا ينـاط برأيـه مـن الواليـة      ، الـورع والرعايـة  
خـبريا بعالئـق األصـل    ، بصريا بطرائق الشرع، جازما بني اجلمهور، حازما يف األمور  
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ــا مــن األوهــام والريــب ، والفــرع  )١(ناشــئا علــى اــد ، م الرتــبزكيــا يف أقســا، نقي
نقـي الراحـة مـن      ، بريء  الساحة من املقـابح     ، كافيا لالجتهاد واالحتشاد  ، والرشاد  
وواله وفـوض إليـه   ، نزه النفس من األدناس  بعيد اهلمة عن هذه األجناس   ، الفواضح

ــا بــني مكــة إىل عــدن   ــيمن األقصــى قصــبتها   ، اخلالفــة والقضــاء م ــواحي ال وســائر ن
ينفذ أمـره مـا بـني أهـايل هـذه           )٢(مدا وبواديها ومن بلغه اخلرب يف ناديها      ، وخماليفها

مقاليـد   )٣(وألقـى إليـه  ، وميضي على من يتحاكم إليه  من أهل هذه األصقاع       ، البقاع
وينظـر يف  ، ليقضي فيمـا بينـهم بـاحلق   ، وقلده أمر النقض واإلبرام، اخلالفة واألحكام 

واهللا ، وإن تولـوا فإمنـا عليـك الـبالغ    ، د اهتدوافإن قبلوا فق، أحواهلم متحريا للصدق  
 .بصري بالعباد 
فيمـا أعلـن مـن      ، ويؤثر مـراده ورضـاه    ، أن يستشعر طاعة اهللا وتقواه     )٤(وآمره
وأن يسـتخريه فيمـا     ، وأن يدرع درع طاعتـه كنـه قدرتـه واسـتطاعته            ، أمره وأخفاه 
ويتوكل ، يف إقامة حقهوأن يعتصم به ، ويستجريه فيما جييزه ويقضيه، خيتاره وميضيه

ويطلب معونتـه ويفـزع إليـه فيمـا ينوبـه        ، عليه يف جل أمره ودقه وأن يستمد معونته       
ــه ــه   ، وينوي ــذره ويأتي ــا ي ــه فيم ــق اإلســالم واالستســالم   ، ويعتمــد علي ــالتقوى طري ف

وربـك  ، واالستخارة قوام ما يقترن به اإليثـار   ، واالعتصام بتخري األعالم واالستعالم   
واالضـطالع بـاألمور   ، والتوكـل داعيـة االسـتثبات واالنتظـام    ، وخيتـار خيلق ما يشـاء    

 .فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنني ، العظام
                                                        

 .احملمدة ): أ(يف  )١(
 .اديها ): أ(يف  )٢(
 .عليه ): أ(يف  )٣(
 .وأمره ): أ(يف  )٤(
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، ويترك سبيل العسف واإلجحاف   ،  أن يسلك طريقة العدل واإلنصاف     وآمره
ــداه  )١(وأن ال يصــل ــن ويل  ه ــداه   ، م ــه وع ــني أوليائ وأال ، وأن يســوي يف احلكــم ب

كـيال  ، ويقضي بعدل فيما يـربم وميضـي  ، ل حيكم بالسويةب، يتخطى احلق وال يتعداه 
، وأن يسـوي بـني اخلصـمني يف حلظـه ولفظـه          ، وال ينسب إليه معابـة    ، يلحقه استرابة 

حبيث ال يكون عنده أقـوى مـن الضـعيف حـىت           ، بني القوي والضعيف  ، وقوله وفعله 
 .وال أضعف من القوي حىت يأخذ احلق منه ، يأخذ احلق له

وأن اليفضـل فيـه   ، والتالحـي يف مل وكيـف    ، التـهارج واحليـف   وآمره أن مينـع     
وال ، واليزيد غنيا على فقـري ، وال ينقص منكورا عن معروف،شريفا على مشروف   

وأن مييل مـع احلـق حيـث     ، ما مجعهما التخاصم وضمهما التحاكم    ؛ قويا على كسري  
، ره ارمـون بل حيق  احلق ويبطل الباطل  ولو ك   ، وال يدع التعديل واالعتدال   ، مال

، وال يتعصب خلالف من خيـالف   ، وأن ال يتعصب يف املذهب عند احلكم ملن يؤالف        
فكــم مــن ، وأن ال يغتــر بصــراخ الضــعفاء وبكــاهم وال بصــياح الفقــراء واشــتكائهم

ــة  يشــككون ويشــكون  ــاهم عشــاء  يبكــون  ، خون ــدون ســرا ، كمــا جــاؤوا  أب يعت
وأن يتبــع الـرأي الصــائب  ، )٢(يةويعتــدون بـالوهم البعــوض سـان  ، ويسـتعدون عالنيـة  

فدعوة املظلوم مستجابة وإن تراخت عنه ، وحيذر األدعية اليت تدعى املنجنيق  ، الوثيق
، وأقـبح مـا يكـون مـن القـادر النبيـه      ، ومرتعـه ذمـيم  ، والظلم مطعمه وخـيم  ، اإلجابة

 .واحلاكم املتصف بالترتيه
 ولكنـــه يف الشـــمس والبـــدر أشـــنع   

 
ــل كســوف يف الــدراري شــن      يعةوك

 كمهتهع
                                                        

 .وأن ال يضل ): أ(يف  )١(
 .شانية ): أ(يف  )٢(
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ومرنــون مبــا محلــوا    ، واخللفــاء والقضــاة كغريهــم مســئولون عمــا خولــوا     
 &:ومأخوذون مبـا محلـوا     tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρã� Ïÿ≈s3 ø9 املائـدة  [^ #$

ãΝ &وبيـده أزمـة القلـوب    ،  وليعلم أنه عالم الغيوب ]٤٧: n=÷ètƒ sπ uΖÍ← !%s{ ÈãôãF{$# $ tΒ uρ ‘Ïÿ øƒéB 

â‘ρ ß‰�Á9 وال يضـمرن ألحـد   ، ويعلم السر وأخفـى ،   يبصر ما كدر وصفا     ]١٩:غافر[^ #$
ــن أحــد نصــرا    yìôϑ (Ÿ¨βÎ & )١(ضــرا وال يضــمن ع ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9$#uρ yŠ#xσ àÿ ø9$#uρ ‘≅ ä. y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ%x. 

çµ÷Ψtã Zωθä↔ ó¡tΒ ^]ــــــــراء ــــــ ـــــ (ª!$#uρ ÅÓø &، ]٣٦:اإلسـ tƒ Èd, ysø9 $$ Î/ ( tÏ% ©!$#uρ tβθããô‰tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω 
tβθàÒ ø) tƒ >ó ý Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9$# ç��ÅÁ t7 ø9  .]٢٠: غافر[^  #$

فيمــا يســتنبط منــه    ، والــرباهني الســاطعة  ،   بتقــدمي احلجــج القاطعــة   وآمــره
ــم ــه احلكــم  ،العل ــتخرج من ــة  ، ويس ــا طبق ــدأ بأعاله ــة ، فيب ــناها درج ــبقها ، وأس وأس
اهلـادي إىل  ، وحرزه احلريز، كتاب اهللا العزيز، والنور املبني، اليقنيوهو احلق  ،حكمة
ــد ــدى احلشــد ،الرش ــادي ل ــف ، واملن ــرف والتعري ــدى ، واحلجــة يف التع ــاقي م  )٢(والب
والصـباح  ، واملصـباح األزهـر   ، واملرجـى حنـوه اهلـدى     ، املنجـي مـن الـردى     ، التكليف
والقصد الذي ال   ،  ال يفسخ  والعهد الذي ، واملشرع األروح ، واملهيع األلوح ، األنور
ــذي ال يتزعــزع ، واملــتني الــذي ال يتضعضــع ، ينســخ ــيمن  ، واملكــني ال ــده ال جتــد عن

وسـكن إليـه اللـب     ، وانتفـى عنـه العمـى واللـبس       ، وعجز عنه اجلن واإلنس   ، واألنس

                                                        

 .بصرا ): أ(يف  )١(
 .بقاء ): أ(يف  )٢(
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 ٨ 

أو ، فمهمـا حزنـه  مشـكل   ، شفاء ملا يف الصدو ر وهدى ورمحة  للمؤمنني     ، والنفس
وائتمـر  ، وفحـص معـىن عمومـه وخصوصـه    ، ىل نصوصـه  فزع  إ  ، دهاه حكم معضل  

، ومل يعده إىل ما عـداه ، وعمل بعهوده ، وقام حبدوده ، وانزجر عن زواجره  ، بأوامره
وال ختتلـف  ، ال تفتـرق مبانيـه  ، فهـو األصـل ملـا سـواه    ، ما وجد فيه نصا  أو فحـواه       

öθ &:معانيه s9uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏW Ÿ2 ^]٨٢:النساء[. 
 إذا أعوزه يف هذه املظنة أن يتطلبه فيما يتلوه من السنة فيتخذه للقضاء      وآمره  

، واحملجـة التاليـة للفرقـان   ، فهو احلجة الثانيـة للقـرآن  ، سواء ثبت قوال أو فعال    ، فصال
 يبلـغ حـد    وإن مل، واملـداين يف اإلجيـاز  ، واملضاهي له يف احلجة وإن فاضله يف البهجـة    

إذا تــواتر أوجــب العلــم ، فمــا ينطــق عــن اهلــوى إن هــو إال وحــي يــوحى، اإلعجــاز
فهمــا يف وجــوب العمــل . وإذا تقاصــر فــروي بطريــق اآلحــاد لــزم العمــل ، والعمــل
فـإن  ، وجـرى التـواتر جمـرى العيـان يف الفـؤاد      ، وإن اخـتري الظـن عنـد اآلحـاد        ، سيان

فـإن وجـد   ، ل اتهد أن يبحث عن التـأريخ   فسبي، وتناقض املخربان ، تعارض اخلربان 
إن ، أو سـلك طريقـة  التلفيـق   ، فيأخذ عند ذلـك بـالتحقيق    ، وإال عمل على الترجيح   

، فيهما إىل املضيق أو يعدل إىل ما سواه من الـدليل إن مل يـتمكن مـن التأويـل         )١(رفع
(ô‰s  &ففي السنة اخلروج مـن السـنة إذا مل تكـن اآليـة باملمكنـة           ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ 

«!$# îο uθó™é& ×πuΖ |¡ym  yϑ Ïj9 tβ%x. (#θã_ö� tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9$#uρ t� ÅzFψ$# t� x. sŒ uρ ©!$# #Z��ÏV x. ^]ــزاب ـــ ـــــ ـــــ  ]٢١:األحـــ

ــه أن يتنبــهوا    ــدين في ــبيل اته tΒ$! &:فس uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκtΞ çµ ÷Ψtã 

(#θ ßγtFΡ $$sù 4 ^]٧: احلشر[. 
                                                        

 .إن دفع ، التفليق ): أ(يف  )١(
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 ٩ 

  إذا أعــوزه مــا تعلــق مــن هــذين بالســماع إىل طلــب شــاهد اإلمجــاع    وآمــره
والطريقـة  اهلاديـة إىل      ، فاإلمجاع جيري بعد الكتاب والسنة للمتمسكني جمـرى اجلنـة         

واعتمـد  املسـلمون أوال   ، وأشـار األفضـالن إليـه   ، من حيث دل األوالن عليـه     ، اجلنة
الطلب  )١(ساق مطية، عداهافمهما وجد يف إمجاع العترة مندوحة عما      ، وآخرا عليه 
وإن ، فإن وجدهم موافقني لسائر األمة كان املدار عليهم جلـالء الغمـة           ، إليه وحداها 

فـذلك  ، طلب احلق مـن أقـوال ذي العصـمة مـن األئمـة     ، مل جيد هلم إمجاعا وال لألمة 
، علـيهم صـلوات امللـك الـديان       ، وهم الوصي والسـبطان   ، يقوم مقام قول نيب الرمحة    

  وقـال اهللا  ))علي مع احلق واحلق معـه ((: ر الرسول ملن مسعه حيث  يقول   وإليه أشا 
y7 &: تعـــــــــــــــــــــاىل  Ï9≡x‹x. uρ öΝ ä3≈oΨù=yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6 tGÏj9 u !# y‰pκ à− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# 

ــرة[^ ــاىل آلل إبـــراهيم    . ]١٤٣:البقـ ــا قـــال تعـ tβθä3 &:وكمـ u‹ Ï9 ãΑθß™§�9$# #́‰‹ Îγ x© ö/ ä3 ø‹ n=tæ 

(#θ çΡθ ä3 s?uρ u !#y‰pκ à− ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# ^]٧٨:احلج[. 
ــره أن يفــزع إىل االســتنباط ، إذا مل جيــد شــفاء الصــدور يف هــذه األســاس  وآم

متخـذا  ، ليظفـر مـن الغـرض باحملصـول    ، ويتأنق يف رد الفروع إىل األصـول     ، والقياس
فما وجد له أصال عتيدا وركنا وطيدا وأساسـا مهيـدا قريبـا أم           ، فكره مطية الوصول  

وحقـق فيـه   ، وقضى حق  داللة الشـرع ، و شبيها مديدا  أحلق به حكم الفرع     بعيدا أ 
وإن ، فالبد يف كل حادثة  مـن حجـة       ، وعلى العلة دليال مث عول عليه تعويال      ، تعليال

ومسـتنبطا زكيـا  يلـزم      ، فيسـتدعي مـثريا ذكيـا     ، كانت رمبا وجلت غموضـا  يف جلـة        
 )٢(وال ميهـل ، ب والتـرجيح ويشـرف علـى حقـائق التشـذي    ، طريق التهـذيب والتنقـيح   

                                                        

 .مظنة ): أ(يف  )١(
 .يهمل ): أ(يف  )٢(
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 ١٠ 

ال جيـد لـه  يف الوجـوه    ، فعسى أن يتـيح اهللا للحادثـة وجهـا   ، أقصى املطايا إىل الروايا   
هذا إذا مل جيد لإلمام القاسم واإلمام ، شبها مقويا للظن املطلوب يف احلكم املرغوب      

فـإن وجـد لـه    ، بعد ما فحـص عنـه فحصـا      ،  عليه نصا  -اهلادي وابنيه عليهم السالم     
واألقـرب  ، وإن مل جيد له من النص ما يرجع إليه      ، وقصر حكمه عليه  ،  صار إليه  نصا

كـان  احلـق ال خيـرج عـن هـذه       )١(إليه ما يرتل لديه ومال إىل سـائر أقـوال األئمـة إذ           
وهـي  ، وإمنا يعـدل إىل االجتـهاد إذا مل جيـد شـيئا مـن هـذه األمهـات                 ، الفرقة املهدية 
þθ#)&: املتون والعيون è=t↔ ó¡sù  Ÿ≅ ÷δr& Ì� ø.Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ^]٤٣: النحل[.  
واستشـارة البصـراء   ، ومنـاظرات الفقهـاء  ،  أن ال خيل مبحاورات العلماء   وآمره

وال ، غـري متعسـف عنـد اخلفـاء       ، والتثبت يف النظر واالرتيـاء    ، واستثارة  آراء النظراء   
والصـواب مـن اخلطـأ فـاآلراء      ، وتبني الرشد من الغـي    ، متوقف عند انكشاف الغطاء   

وجـودة القرحيـة    ،  اهللا مـن الـذكاء     واملدار على مـا يؤتيـه     ، والطرق مشتبكة ، مشتركة
ودراســة كتــب األجــالء دون االتكــال علــى تقليــد الكــرباء واالســتنابة إىل  ، والســناء

والتـدقيق والنظـر   ، والتحقيـق رائـد الـذكاء   ، والتوفيق من رب السماء ، أرباب االمساء 
امت وال فرط فيه خـ ، واحلق للطالب باحلداء ما فرط اهللا يف بيان األشياء        ، سببب النماء 

ــاء ــئ مــن متابعــة األهــواء     ، االنبي ، واالغتــرار مبتابعــة الســفهاء  ، وإمنــا يــؤتى املخط
ــاء  ــدعوى الكربي ــاء ،واإلعجــاب  ب واســتبدال  الظــالم مــن  ، والتنفــق والتشــوق بالري

›θãè#)  &:والرضـى بسـوء القضـاء     ، الضياء ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™§�9$# ’Í< 'ρé& uρ Í�ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( 

                                                        

 .إذا كان ذاك ): أ(يف  )١(
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βÎ*sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû &óx« çνρ –Š ã� sù ’n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 
y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz ß |¡ômr& uρ ¸ξƒÍρù's? ^]٥٩:النساء[. 

وآموتـرك  ، والتثبـت يف اجلـواب  ، وقمع اهلوى واإلعجـاب   ،   برفع احلجاب   هر
، ومتييز اخلطأ مـن الصـواب     ،  لألجانب واألصحاب  وفتح الباب ، اإلكرام واإلعجاب 

واملالل من اإلكثار واإلطنـاب واإلعـراض عـن تقـدمي       ، وترك التضجر عند االكتئاب   
واالحتساب على الفقرا والضعفاء واألذناب والتسوية بـني      ، االغنياء وذوي األخطار  

Ÿω  &:األعــداء واألحبــاب uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒÌ� ôf tƒ ãβ$t↔ oΨx© BΘ öθ s% #’n?tã �ωr& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ôã $# uθ èδ 

Ü>t� ø% r& 3“ uθ ø) −G=Ï9 ( (#θ à) ¨? $# uρ ©!$# 4 �χ Î) ©! $# 7�� Î6yz $yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? ^]٨: املائدة[. 
وآموأن يوعـد املتـداعيني بسـوء    ، )١(  بنصح اخلصمني إذا أحس منهما باملني هر

ــالنقري والقطمــري ، املغبــة عنــد التزويــر   بعــذاب اهللا للظــاملني و، وحماســبة رب العــزة ب
وبالقارعـة عنـد    ، ويعظهم  باحلطمة عنـد طلـب احلطـام        ، واملنغمسني يف اإلمث باليمني   

، وباآلزفــة عنــد األميــان العاســفة، وبالســاعة عنــد ابــتالع الوســاعة، القــراع واللطــام
وبـاملوازين  ، وباألغالل عند الفريـة واالعـتالل    ، وبالنار عند اختيارهم هلا على الشنار     

وباألنكـال واجلحـيم ملـن نكـل عـن الصـدق          ، ملن قصد وجـار عـن االعتـدال       القسط  
وبإنطـاق اجلـوارح مـن    ، وبالزقوم واحلميم ملن مال عن احلق للصديق احلمـيم      ، القومي

ــارح   ــانح اجل ــن  اجل tΠ &:ذب ع öθ tƒ ß‰pκ ô¶s? öΝ Íκö� n=tã öΝ ßγ çFt⊥ Å¡ø9r& öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒr&uρ Ν ßγ è=ã_ö‘ r&uρ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ ÷ètƒ ^]٢٤:النور[. 

                                                        

 .الكذب : املني )١(
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 ١٢ 

أو ،  أن ال يلقن أحد اخلصمني احلجة وال ميكن الوكالء من املعاون جلة            وآمره
، أو يرتشـوا فيتركـوا ألجـل النفـع حمجـة     ، يسلطوا على أحد منـهما سـخطة أوضـجة    

ورمبـا أويف  ،ويعلوا يف سوم الوكالة فيصدوا عن طلب احلق مبـا يشـعرون مـن اجلعالـة           
فيضطر الناس إىل ترك احلـق حـذرا ممـا يشـاقه     ، يلأجر الوكيل على ما يدعي من القل     

 .من احملق 
 بأن ميهل عند عرض اليمني عن منكر املال ريث اشتغاله بالبحـث عـن      وآمره  

فرمبا شك احلالف يف كيفية احلال والقبض عن كشف القناع          ، جور اليمني والسؤال  
، ل واإلكـرام ورمبـا خـاف ذا اجلـال     ، يف ذلك املقام فزعا من تعجل اخلصـم لالنتقـام           

فـال يضـيق   ، والتورع عن طلـب احلـرام   ، فرييد أن يسلك طريقة التحرج عن اإلقسام      
، عليـه ليميـز جـائز اإلقـدام مـن حمظـور اإلحجـام إىل أحنـاء ذلـك مـن أغـراض األنــام           

وهكذا يتثبت يف تعديل الشهود وجرحهم وقبوهلم وطرحهم واختيار الصـاحلني مـن           
، وعظـم التجـويز والتلبـيس     ، هـذا البـاب التـدليس     فقـد كثـر يف      ، املزكيني واجلارحني 

وأخلـق يف  ، وفشى الطمـع والكـذب واملـني واخليانـة      ، وقل الصدق يف الناس واألمانة    
وصـارت الشـهادة   ، وندر التعفف احلقيقـي والديانـة  ، أعني األكثرين التدين والصيانة   

وك ويلبسـون مسـ  ، يسـتأكلون باألكاذيـب  ، واألمانة والتـورع طرفـة    ، صناعة وحرفة 
ــأس ، الشــياه فــوق قلــب الــذيب  حيتــالون طــويال وال ، يــراءون النــاس وال خيــافون الب

فإن مل جيد معدال وال معـدال وال مزكيـا معـوال باشـر بنفسـه              ، يذكرون اهللا إال قليال   
فمـا وثـق بـه مـن أخبـار الرجـال           ، الفحص عن األحوال ليستبني الصواب مـن احملـال        

.βÎ) óΟä &ن فيـه ترتـب وتثبـت    ومـا فلـق الظـ   ، جمانبا طريقة االستعجال  u!% ỳ 7, Å™$sù :* t6t⊥Î/ 

(#þθãΨ̈�t6tGsù βr& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6óÁçG sù 4’n?tã $ tΒ óΟ çFù=yèsù tÏΒ Ï‰≈tΡ ^]ــــــــرات ـــــ ـــــ  ، ]٦:احلجــ
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 ١٣ 

فالعامـة عمـي عـن    ، ويقدم للشهود أيضا عظات وال يدع الوكالء يلقنـوهم لفظـات        
جوادا  )١(والوكيل جيعل الكودن،  الصريح من الصدق  بكم عن مواقف  ، مراشد احلق 

… &، ويصري البليد ذكيـا مـع تبلـده       ، لتجلده çµ tΡθ ç7 |¡ øt rB uρ $ YΨÍh‹ yδ uθ èδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ Ïà tã ^ 
، وأوعز إىل النـاس جـره  ، بالغ يف زجره،   فإن عثر على شاهد زور تعمده   ]١٥: النور[

 عن شهادته ضـمنه مـا يلزمـه حبكـم         ومىت رجع ، وشهر إىل الناس حال إفكه وهجره     
وإن عثـر مـن املزكـي علـى مسـاحمة وتسـمح       ، الشرع بعد مبالغته يف الزجـر والـردع       

فـاهللا  ، وكشف للناس قنـاع خمازيـه     ، وعذله  أدهى عذل   ، ومساهلة عزله أوحى عزل   
βÎ) ©!$# Ÿω ßxÎ=óÁ¨  &،معاقبه وجمازيه ãƒ Ÿ≅uΗxå tÏ‰Å¡øÿ ßϑ ø9  .]٨١: يونس[^ #$
مل يصل إىل جملسه ممن نئا من أقطـار واليتـه أن يسـتخلف مـن يثـق                مبن   وآمره

وحيكـم مبـا حيكـم بـه سـائر      ، باستقالله وكفياته وورعه ورعايتـه يف تنفيـذ األحكـام        
وأن يـؤدي  ، فإمنـا الـدين بـاألعوان   ، ويعينه على احلكم بني أولئك اإلخـوان    ، احلكام

βÎ)uρ (#θßsÎ=óÁ &ح والنجـاح إىل املصلحني عنـد طلبـهم الصـلح ليكـون أدىن إىل الفـال          è? 

(#θà) −G s?uρ  χÎ* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θàÿ xî $ VϑŠ Ïm§‘ ^]١٢٩: النساء[. 
̈L# &: وآمـره حبفـظ أمـوال اليتـامى     ym #sŒ Î) (#θ äón=t/ yy%s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä ó¡nΣ#u öΝ åκ ÷] ÏiΒ #Y‰ô©â‘ 

(#þθ ãèsù÷Š $$sù öΝ Íκö� s9Î) öΝ çλm;≡uθ øΒ r& ( ^] تؤنســوا الرشــد توقــع أن يصــلح اهللا تعــاىل فــإن مل ، ]٦: النسـاء
ــات األوصــياء   ، حــاهلم ــن ينصــبه مــن ثق ــاء   ،ويتقــدم إىل م ــه اهللا مــن األولي ومــن ثبت

العقول والقاصرين عن املعقـول أن جيـروا علـى حكـم      )٢(كاألجداد واآلباء للمنقصي  

                                                        

 .الفرس اهلجني : الكودن )١(
 .املنتقصي ): ب(يف  )٢(
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 ١٤ 

ــئال يــذهب رأس املــال بالنفقــة ؛ الشــفقة وينصــب علــى مــن يتــهم مشــرفا يراعــي   ، ل
لـئال يلحـق   ؛ وأن يعـرف مـن جنـف والتـوى    . يستدرك إن جادلوا دغلهم  و، دخلهم

βÎ) t¨ &كمـا يأكلـه القصـي       ، ولئال يأكله الويل والوصـي      ؛ باملال التواء  Ï% ©!$# tβθ è=à2ù'tƒ 

tΑ≡ uθ øΒ r& 4’yϑ≈tGuŠø9$# $̧ϑ ù=àß $yϑ̄ΡÎ) tβθ è=à2ù'tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜç/ #Y‘$tΡ ( šχöθ n=óÁu‹y™uρ #Z��Ïè y™ ^]١٠:النساء[. 
 وآمره بإنكاح األيـامى عنـد فقـد األوليـاء أو عضـلهم إيـاهم عـن األكفـاء أو                  

ــة     ــد اجتمــاع الشــرائط وانتقــال الوالي ــاء عن ــاءة   ، غيبتــهم عــن األقرب وحصــول الكف
ــة  ــة يف الكفاي ــه   ، والرغب ــام ويل مــن ال ويل ل ــإذا حصــلت الشــروط   ؛ اإلم  Ÿξsù &ف

£ èδθè=àÒ ÷ès? β r& z ósÅ3Ζtƒ £ ßγ y_≡uρø— r& #sŒ Î) (#öθ|Ê≡t� s? Ν æηuΖ ÷�t/ Å∃ρ ã� ÷èpRùQ$$Î/ 3 ^]بعــــد أن  ، ]٢٣٢:البقــــرة
θßsÅ3Ρ#) &فـإذا كملـت األسـباب وخطبـهن اخلطـاب      ، تعلموا انتفاء  موانع النكاح  r& uρ 

4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈¢Á9 $#uρ ô ÏΒ ö/ ä.ÏŠ$ t6Ïã öΝ à6Í← !$tΒ Î)uρ 4 βÎ) (#θçΡθ ä3 tƒ u!#t� s) èù ãΝ Îγ ÏΨøóãƒ ª!$#  ÏΒ 

Ï&Î# ôÒsù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ^]٣٢:النور[.  
واملنارات واملستدركات أن ،   إذا عثر على أموال املصاحل واملستهلكات   وآمره

فقـد  ، ويقـف منـها عنـد أبـني شـرط إىل بيـت مـال املسـلمني              ، يضبطها أحسن ضبط  
β¨ & :كفاه اهللا القيام بأسـبهاا وأبـاح لـه كـف اإلمامـة يف عاـا          Î) ©!$# #’s∀sÜô¹$# tΠ yŠ#u 

%[nθ çΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) tΑ#u uρ tβ≡t� ôϑ Ïã ’n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 ــران[^ #$ ـــ (ô‰s & ،]٣٣:آل عمــــ sù !$ oΨ÷�s?#u tΑ#u 

tΛÏδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑ õ3 Ïtø: $#uρ Μßγ≈oΨ÷�s?#u uρ %̧3 ù=•Β $VϑŠ Ïàtã ^]٥٤:النساء[.  
ت مـن احلجـج والبينـات مـن أحـاط           وآمره أن يرتـاد حلفـظ الوثـائق والسـجال         

وكفـه  ،ووثق بعفافـه عـن املطـامع الدنيـة      ،وأمن زلل غلطه واختباطه     ، علمه باحتياطه 
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 ١٥ 

فتلـك  ، وحتـرزه مـن الغلـط واللـهو         ، وتيقظه عن الغفلة والسـهو    ، عن املطاعم الرديه  
فما حفظ مر وما كتب قر والقيم ا    ، واملرجع للساهني ، احلجج هي املفزع للناسني   

Ÿωuρ (#þθãΖ &، بني اإلمث والعار وبني اجلنة والنـار       قائم x.ö� s? ’n< Î) tÏ% ©! $# (#θ ßϑ n=sß ãΝ ä3 ¡¡yϑ tG sù â‘$̈Ψ9$# 

  .]١١٣:وده[^
وحـبس مـن يسـتحق احلـبس     ،   بتأديـب مـن يسـتحق التأديـب والتعزيـر        وآمره
، وأن ال خيلــي ســرية إال برضــى صــاحبها دون شــفاعة أحــد  مــن اخللــق ،والتســخري 
ويأخــذ مــن يطلــب  ، ن يــرى التوكيــل والتنكيــل ملــن يســتاهل التنكيــل  والتوكيــل ملــ

وخيفـف مـن حيـق لـه التخفيـف      ، ويضيق على من يلزمه اإلرهـاق والتضـييق       ، الكفيل
فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن       (:  فإن ظهر إعسار احملبوس   ، والترقيق  

 .]٢٨٠:البقرة[ )كنتم تعلمون 
 فقـد مـن واله  الواقفـون أو خيانتـهم مـن يثـق        أن يتخري األوقاف عند  وآمره  

فإن وجد على طريـق النصـفة    ؛ ويتعرف كل حني خربها     ، فيوليهم أمرها ، بأمانتهم  
، أو صـرفه عـن عنـده   ، وإن مال إىل املعسفة  سـعى يف إصـالح أوده         ، قررها يف يده    

ــلح إلمســـاكها إال الصـــادقون  ــاف صـــدقات ال يصـ عنـــها إال  )١(وال يعـــزل، فاألوقـ
βÎ) ©!$# yì¨ & :فاتقوا اهللا، سقونالفا tΒ t Ï% ©! $# (#θ s) ¨?$# tÏ% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡øt ’Χ ^]١٢٨: النحل[. 

 أن ال يستكتب إال من كانت معارفه قوية وبصائره سوية وديانته قوميـة    وآمره
 .أو يغتر عن الطمع ، وإصابته عزمية ومطامعه كرمية دون من يفتر عن اجلشع

وأن ال يتعـرض   ، ومات من كان قبله من قضاة املسلمني        بأن يقرر حك    وآمره
مامل خيالف نصا من الكتـاب والسـنة    ، والتبديل والنسخ ، لشيء منها بالتغيري والفسخ   

                                                        

 .يعتزل ): أ(يف  )١(
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 ١٦ 

ويرفـع مـا   ، حينئذ  يدفع عنه ما كـان مـدفوعا  ، إمجاعا قد خالفوه مفرقا أو جمموعا   مقطوعا أو   
فليـوطن  ، جـة داعيـة إىل الـدحض    من تعرض حلكم من قبلـه بـالنقض مـن غـري ح            ، صار مرفوعا 

، باالنقضاء إىل يوم فصل القضاءوكمن يؤذن   ، ولريض مبثل تقطيعة  ، نفسه على مثل صنيعه   
≅‘  &والظن ال يتعرض على الظن الواقع باإلشهاد، ال ينقض باالجتهاد  فاالجتهاد   ä. ¤§ øÿ tΡ 

$yϑÎ/ ôMt6|¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ HωÎ) |=≈ pt õ¾r& È ÏϑuŠ ø9$# ^]٣٩-٣٨:املدثر[.  
هذا ما عهد اإلمام احلق أبو طالب حيىي بن أمحد بـن احلسـني اهلـاروين احلسـين       
إىل الســيد األجــل العــامل الزاهــد تــاج الســادة شــرف الــدين أيب عبــداهللا احلســني ابــن  

واله الـيمن سـهوهلا وجباهلـا ومـا تضـمنه      ،  أعز اهللا رايتـه #اهلادي بن رسول اهللا    
ونفذ يف مجيع فعله وقوله وعقـده وحلـه وتوليـة        ، أمرهاواله  ، من أعماهلا وما واالها   

وسـبقت منـا   ، من شاء من خلفائه فيها وعزله سوى من اخترناه قبـل ذلـك باإلمـارة       
وينفذ أمره على سـننه وسـريته مبشـورة السـيد     ، فإنه جيري على طريقته   ، إليه اإلشارة 

مث ، يـل أمـره وكـثريه   األجل العامل الزاهد تاج السادة شرف الدين أدام اهللا عـزه يف قل       
ويـبني لنـا   ، فلو تغري عما كان قلبه وتبدل عما كان عليه قوله أو فعله فلينه إلينا خربه     

وليـع  ، ولريع ما استرعاه  ، فليتقلد ما قلده إياه   ، أمره وعذره لننظر فيه كيف تعملون     
، وما بصره فيه من سبيل الرشد وهداه  ، من شرائط ما فصله يف هذا العقد واستوعاه       

، فقـد فصـلها وأجراهـا   ، حذر خمالفة ما آمره به من أوىل هـذه العهـدة إىل آخرهـا         ولي
�βÎ) ©!$# ã¨ &: وليخف اهللا جل ثنـاؤه يف العـدول عـن العـدل والوقـوع عـن اخلـذل                 ãΒ ù'tƒ 

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM}$#uρ Ç›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4†n1ö� à) ø9 $# 4‘sS ÷Ζtƒuρ Ç tã Ï!$ t±ósxÿ ø9$# Ì� x6Ψßϑ ø9 $#uρ Äøö t7 ø9 $#uρ 4 
öΝ ä3 ÝàÏètƒ öΝ à6̄=yès9 šχρã� ©. x‹s? ^]وليسترعه يرعه ويؤمنه،  وليستعن باهللا يعنه  ]٩٠:النحل ،

 &: وليسترشــده يرشــده، وليتوكــل عليــه يــزده tΒ uρ ö≅ ©.uθtG tƒ ’n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ… çµç7 ó¡ym 4 ¨β Î) 
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 ١٧ 

©!$# à÷Î=≈ t/ ÍνÌ� øΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ ä3 Ï9 & óx« #Y‘ô‰s% ^]وســـبيل رعايانـــا أن جييبـــوا ] ٣:لطـــالقا
ويرتجـروا بزواجـره مـا أطـاع     ، ويأمتروا بأمره ، أمره وال يعصوه ويعضدوه وينصروه    

pκ$ &فإن خـالف احلـق فارفضـوه        ، اهللا ورسوله  š‰r'̄≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ#u (#þθ çΡθä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑ x. 

tΑ$s% |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝ tƒó�tΒ z↵ ÎiƒÍ‘#uθysù=Ï9 ô tΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘#uθpt ø: $# ß øt wΥ â‘$|ÁΡ r& 

«!$# ( MuΖtΒ$ t↔sù ×π xÿ Í← !$©Û . ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î) N t� xÿ x.uρ ×πxÿ Í← !$ ©Û ( $tΡ ô‰−ƒr'sù tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u 4’n?tã 

öΝ ÏδÍiρß‰ tã (#θßst7 ô¹r'sù tÌ� Îγ≈sß ^]١٤:الصف[. 
ومـن  ، ومن أطاعنـا فقـد أطـاع اهللا ورسـوله         ، أطاعناأيها الناس من أطاعه فقد      

$ &: عصــاه فقــد عصــانا ومــن عصــانا فقــد عصــى اهللا ورســوله    tΒ uρ tβ%x. 9 ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ 

>πuΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒ Î) |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™u‘uρ #·� øΒ r& βr& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äοu�z�Ïƒ ø: $# ô ÏΒ öΝ ÏδÌ� øΒ r& 3  tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# 

… ã&s!θ ß™u‘uρ ô‰ s) sù ¨≅|Ê Wξ≈ n=|Ê $YΖ�Î7 •Β ^]٣٦:األحزاب[ .  
ومنشـأنا بـني جـيالن    ، فليعلم إخواننا حفظهم اهللا تعـاىل أن مولـدنا يف ديلمـان         

وأهل هؤالء البلدان ليسوا من أهل اللسان والبيان بل  ، وطربستان والعراق وخراسان  
 يف وأدبـاء العجـم وإن بلغـوا   ، ولسان العجم ال شك عجميـة    ، عجم بكم عن العربية   

الفصاحة الثريا فال تلحق فرسهم فرس العرب العربـاء والسـيما وقعـت بـني اخلطـتني           
إىل أن فـرع إىل ـذيب الكتـاب وإىل        ، وقائع بني اجلمرتني سرا وجهـارا لـيال وـارا         

ترتيب اخلطاب فما وقع بالكتاب من اخللل وبالكتابـة مـن الزلـل مـن هـاتني اجلهـتني          
 .فأنا معذور واهللا غفور شكور 
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  )١(u اإلمام المتوكل على اهللا أحمد بن سليمان
 أبو احلسن أمحد بن سليمان بن حممد بن املطهر بن علـي بـن الناصـر أمحـد          هو

بن اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن           
 .)٢(احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم

مناقبـهم  ، واخلرية من األعارب واألعاجم ، الصفوة األكارم   من   u وآباؤه
وفوائـد علمهـم حلـوة    ، ورياض فضلهم مفترة األزهـار   ، وفضائلهم كثرية   ، شهرية  
، وقد أثىن عليهم املليـك األكـرب   ، وما عسى أن يقول فيهم املادح وإن أكثر      ، الثمار

ــى الكــالم  ، غــري أن لــذكرهم يف اللســان حــالوة ، ورســوله املصــطفى األطهــر  وعل
 :وهللا القائل، مبدحهم طالوة

ــذبوا   ــم عــ ــن ذاق طعمهــ ــواه مــ  أفــ
 

ــى  ــال علـــ  قـــــوم إذا املـــــوحل الرجـــ
ومشـوس اهلـدى الكاشـفة    ، أنوار اهلداية إذا اعتكسـت ديـاجري ظلـم اإلشـكال             كمهتهع

 :و ما أجدرهم بقول من قال،حلنادس الضالل 
 ــ بيننــا فَ هــم ــ مهـ رض ى عـــدل وهــم  
 

ــوم   ــتجر قـ ــىت يشـ ــروام مـ ــل سـ   يقـ
 من احلكم ال يلقـى ألحكـامهم فصـل     كمهتهع

 
 هــم٣(ة مضــلَّدوا أحكــام كــلِّ  جــد( 

 

                                                        

ــف   ، ١/٥٥١تــاريخ الــيمن الفكــري يف العصــر العباســي   )١(  ، ٣٩بلــوغ املــرام  ، ٢٣١التحــف شــرح الزل
طبقــات الزيديـة الكــربى   ،١٩٣وتـاريخ الــيمن املسـمى فرجــة اهلمـوم احلــزن يف حـوادث وتــاريخ الـيمن      

 ١١٤املـؤلفني الزيديـة   أعالم  ، ١/٢٩٦غاية األماين يف أخبار القطر اليماين        ، ١/٣٤٢الشايف  ، ١/١٣٢
مطمـح اآلمـال    ، ٥٦احتـاف املهتـدين      ، ١/١٣٢األعالم للزركلـي    ، )) خ((الآللئ املضيئة    ، ٨٥ترمجة  
  .١/١٤٦معجم املؤلفني  ، ١٤أئمة اليمن  ، ٢٤٣

  .١/١٣٢طبقات الزيدية الكربى  ،٢٣١التحف  ، ١/٣٤٢الشايف  )٢(
 .فضيلة ) ج(يف  )٣(
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الشــريفة الفاضــلة مليكــة بنــت عبــداهللا بــن القاســم بــن أمحــد بــن أيب     : u وأمــه
وامسه إمساعيل بن أمحد بـن القاسـم بـن حممـد بـن القاسـم بـن إبـراهيم بـن                ، الربكات

 .ن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالمإمساعيل بن إبراهيم بن احلس
بل كان يصلح لإلمامة ، وكان أبوه سليمان بن  حممد من عباد  اهللا الصاحلني      

فـرآى يف حـال محـل امرأتـه بولـده إإلمـام            ، ويرجا منه القيام بنصـرة الـدين احلنيـف          
uأن قائال يقول : 

ــه حتمـــــــــــد   ــد دولتـــــــــ  مباجـــــــــ
 

 بشــراك يــا ابــن الطهــر مــن هاشــم      
ــد  هعكمهت ــه أمحــــ ــيمن امســــ ــورك فــــ  )١(بــــ

 
 بأمحــــــد املنصــــــور مــــــن مثلــــــه    

وأمــا جــده املطهــر بــن علــي بــن الناصــر علــيهم الســالم فإنــه كــان عاملــا مصــنفا لــه    
ــى مــذهب جــده اهلــادي إىل احلــق     ــى   ، uالتصــانيف يف الشــريعة عل وخــرج عل

لوضـوء  أن الترتيب بني اليدين والرجلني يف ا:من مجلتها ، مذهب اهلادي أشياء كثرية 
 .ال جيب

 :uوكان شاعرا فصيحا فمما يروى له 
ــب مقــــــودي رأس مجــــــوح    فغالــــ

 
ــوح   ــوى الح نصــــ ــاين يف اهلــــ  حلــــ

ــفوح   كمهتهع ــدمع الســ ــدها الــ ــدود خــ  خــ
 

ــدين مــــــين   فقلــــــت لــــــه ويف اخلــــ
ــريح    ــب جــ ــوى قلــ ــى النــ  وأن ينســ

 
ــلو   ــع إىل ســــــ ــع أن تريــــــ  أتطمــــــ

ــه ذاب روح   ــف منــــ ــروح كيــــ  بــــ
 

ــي فأعجــب    ــرى روح ــن ب ــي م  بروح
ــيح   ــتميحأمــــــــــ  وال أراين أســــــــــ

 
ــول أو أراين   ــل هــــ ــأركب كــــ  ســــ

ــدي تلــــــوح      مذلتــــــه علــــــى خــــ
 

ــحى   ــن فتضــ ــى وطــ ــوي علــ  وال ألــ
                                                         

  .٢٣٢ التحف ،١/٣٤٣الشايف  )١(
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ــيح  ــا يســـ ــيد فيهـــ  فكـــــم مـــــن ســـ
 

ــح يف األرض واطَّ   لــــب املعــــال فســ
ــيح   ي ــاح املســـ ــا ســـ ــه ملـــ ــوز بـــ  يفـــ

 
 فلـــــوال أن فـــــيمن ســـــاح خـــــريا     

 .وتويف عليه السالم بذي جبلة سنة مخس عشرة وأربع مائة  
 u  مناقبه وأحوالهذكر طرف من

جامعــا بــني العلــم ، وســلفه األخيــار ،  علــى طريقــة آبائــه األطهــار u نشــأ
ووقـف علـى   ،  مقتبسا من أنواع العلوم حىت برز يف ميداا     uومل يزل   ، والعمل  

واليلحـق  ، ال يفـل اخلصـم شـباه    ، وكان يف كل فن منها بالغـا مـداه      ، غامض بياا   
الفقيـه العـامل فخرالـدين زيـد بـن احلسـن ابـن علـي             درس يف األصولني على     ، منتهاه  

اخلراساين البيهقي الوارد إىل اليمن باستدعاء السيد اإلمام العامل علـي بـن عيسـى بـن        
، محزة بن وهاس احلسيين السليماين رمحة  اهللا عليه ورضوانه سنة أربعني ومخسمائة           

،   ظهور مذاهب املطرفيةوأتى هذا الفقيه رمحه  اهللا من بالد بيهق وخراسان ملا بلغه       
 uويف حق اإلمام أمحد بـن سـليمان   ، وأم يعتزون إىل أهل البيت عليهم السالم  

 .وب أكثر كتبه بني املدينة ومكة، وحلقته املشاق الشديدة ، 
 قال أخربنا الثقـات مـن أهـل    t الفقيه مجال الدين عمران بن احلسن       وأخربنا

فأحـدث  اهللا تعـاىل   ؛ فازة  ال ماء فيها  يف امة   أنه دفن يف م   : البيت عليهم السالم    
وهو يف موضـع يعـرف بالقبـاس كثيـب جبنـب البحـرين           ، بعد دفنه فيها املاء إىل اآلن     

ودرس علـى الفقيـه السـيد العـامل الفاضـل احلسـن بـن حممـد مـن ولـد                     . عتود وعوان 
ن أنه كان يستملي وهو ينسخ مـ     : uذكر اإلمام عبداهللا بن محزة      ، uاملرتضى  

 .كتاب ستة أسطر مرة واحدة 
ودرس علـى الفقيـه عبـداهللا العنسـي اليمـاين الواصـل مـن جهـة اجليـل والـديلم           

وعلى الشـيخ العـامل إسـحاق    ، بعلوم أهل البيت عليهم السالم سنة إحدى ومخسمائة 
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وإسحاق هـذا وأبـوه   ، هؤالء من مشائخ الزيدية  ، بن أمحد بن عبدالباعث رمحه  اهللا      
ولقي إسحاق احلاكم اإلمـام شـيخ   ، صنف على املطرفية،  مصنف كبري يف اية العلم  

 . )١(اإلسالم أباسعد رمحه  اهللا سنة إحدى ومثانني وأربعمائة
وكانت له دراية واسعة ومعرفة     ،  تصانيف مجة يف األصول والفروع     u وله

 ذلـك  مـن ، ومن نظر يف تصانيفه علـى املطرفيـة علـم صـحة مـا قلنـا               ، ثاقبة باملقاالت 
  ذلك كتـاب  ومن، اب الرسالة اهلامشة ألنف الضالل من مذاهب املطرفية اجلهال  كت

فإنـه  ،الرسالة الواضحة الصادقة يف تبيني ارتداد الفرقة املارقة املطرفية الطبعيـة الزنادقـة       
مجع فيها بني املطرفية وبني كل فرقة من فرق الضـالل مـن أهـل القبلـة وغريهـم مـن                

. قواال تفردوا ـا عـن مجيـع األمـم موحـدها وملحـدها       وذكر أ، اخلارجني عن امللة    
ولـه كتـاب احلكمـة    ،واملـدخل يف أصـول الفقـه     ،كتاب احلقائق يف أصول الـدين     وله  

ــة  ــة النوري ــة والدالل ــيهم الســالم   ، الدري ــه يف . شــرح فيهــا فضــائل أهــل البيــت عل ول
ثـة  األحاديث الفقهية كتـاب أصـول األحكـام يف احلـالل واحلـرام وهـو متضـمن لثال               

وفيـه علـم حسـن يـدل علـى        ، آالف حديث ويزيد علـى ذلـك قـدر ثالمثائـة وكسـر            
وسلك فيه طريقة الترجيح ملـذهب  ، و ذكر فيه فوائد األخبار،تبحره يف علم الشريعة 

 . )٢(اهلادي إىل احلق عليه السالم على مذاهب فقهاء العامة
مـه  ومـن حماسـن كال    ، حسـن املخاطبـة واملكاتبـة       ،  حلو املراجعـة   uوكان  

u        وذلك أن حامت بن أمحد طلب    ،  خماطبة دارت بينه وبني السلطان حامت بن أمحد
فـرد  ، ألمور قد كان عرفهـا منـه   uفلم يقبل منه ، الدخول يف طاعته واإلقبال إليه  

إنـه طبيـب ومل   : فرد عليه اإلمـام يف كـالم لـه يقـول فيـه     ، حامت بن أمحد كالما جافيا    
                                                        

  .١/١٣٣طبقات الزيدية الكربى  )١(
  .٢٣٣التحف  )٢(
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ومتثل ، فرد عليه كالما ، ومعه داء ال دواء له ، قله وعاقل ومل ينتفع بع، ينتفع بطبه 
 :)١(فيه بقول املتنيب

ــل    ومن ذا الذي يدري مبا فيه من جهل ــدعي صــحة العق ــل ي ــدعواك ك  ك
  :$ فرد عليه اإلمام كمهتهع

 فـــذاك إذا جهـــل مضـــاف إىل جهـــل
 

 إذا كنت ال تدري مبا فيك من جهـل         
ــي  كمهتهع ــدقه فعلــ ــق قــــد  يصــ ــايل حــ  مقــ

 
ــا ومل أ  ــيس يف وإمنـــ ــا لـــ ــل مـــ  نتحـــ

ــق بــــين الرســــل  ــا حبــ  مبعتــــرف يومــ
 

 ومن جحد الرمحن والرسل مل يكن 
 مبــا يف مــن أصــل شــريف ومــن فضــل

 
ــارف    ريك عــ ــ ــاد  اهللا غــ ــل عبــ  وكــ

 :فرد عليه كالما فيه بيتا شعر يقول فيهما 
ــاك وال أمـــر    ــي هنـ ــم ـ ــيس لكـ  ولـ

 
 لنــا النــهي فيمــا حــرم  اهللا والزجــر     

  حـىت يـأيت احلشـر والنشـر        مدا الـدهر    
 

ــيكم    ك فــ ــ ــا وذلــ ــال زال  ذا فينــ  فــ
 : بكتاب متثل يف أوله ببيت شعر يقول فيه$فأجابه اإلمام  

ــام  ــارب ال ينــــــ ــدرك أو حمــــــ  مــــــ
 

ــام  ــن ال يضـــــ ــار إال ملـــــ  ال افتخـــــ
 بسم  اهللا الرمحن الرحيم    كمهتهع

وإن كان مبطنـا مـن ذلـك خبالفـه      ، محدت من أنطق الفيلسوف بذكره ومحده     
مث ، قدم اجلفـاء واملشـامتة    ، لوأمتها،ألنه سلك يف مبتدإ كتابه طريقة حممودة        ؛ وضده  

 :عاد إليها فتعدى احلدود املضروبة
 تالحقـــــه عـــــرق احلـــــران فبلـــــدا   

 
ــابق    ــل س ــرا حــىت إذا قي ــا ج  جــرى م

 كمهتهع

                                                        

  .١/١٣٤انظر طبقات الزيدية الكربى  )١(
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فكـان مثلـه كمثـل    ، والسـالطة آفـة اإلنسـان    ، فرجع إىل عادتـه مـن سـالطة اللسـان         
، وال لوم ألنه مضى يوم دخلنا عليه صـنعاء يعـض لـب فـؤاده      ، )١(انصاحب املارست 

وأمـا مـا ذكـره يف الـذين     ، فبقي بال لب إال مـا يتكلفـه        ، ومضى يعضه يوم الشرزة     
 هجـاه ابـن عمـه أبـو     #فقـد هجـي رسـول  اهللا    ،قال إم قد كفوه مؤنة اهلجـاء    

 :سفيان بن احلارث فرد عليه حسان بن ثابت
ــد  اهللا يف ذا  ك اجلـــــــــــزاءوعنـــــــــ

 
  ــت ــدا فأجبـــ ــوت حممـــ ــههجـــ   عنـــ

ــر كمهتهع ــداءفشــــــ ــا الفــــــ  كما خلريكمــــــ
 

ــوٍء  ــه بكفــــ  أجــــــوه ولســــــت لــــ
وما مثله هو وهم إال مثل البعوضة ال يدري اإلنسان منها إال طنينها مـع أذنيـه  فـإذا       

 :وقد بلغت مكروهه ومكروه غريه حبمد  اهللا تعاىل، طلبها مل جيدها 
ــوه املكا ــري يف وجــ ــدأقلــــب فكــ  ئــ

 
ــت     ــدو ومل أب ــت الع ــئت أرغم  إذا ش

 :وقد هجانا أخوه الذي مات طريدا لنا  فناب عنا بعض شيعتنا فقال كمهتهع
ــدر    ــران غـــــري إمامنـــــا مل يقـــ  عمـــ

  
ــل يف     ــدجج ليحـ ــف مـ ــار ألـ ــو سـ  لـ

 مثــــل العجــــائز يف ظــــالل املنظــــر    كمهتهع
 

ــر   ــجاعة معشـ ــجاعة ال شـ ك الشـ ــ  تلـ
ــه  ــى   ، الزجــرهلــم النــهي فيمــا حــرم  اهللا و : وأمــا قول فلعــل ذلــك النــهي والزجــر عل

ــة وال يف اإلســالم  ، الكــالب كــان أول مــن ، واهللا مــا عرفــت هلــم ســابقة يف اجلاهلي
وذلك أنـه  ، وذلك أنه سرق السلطنة من آل الصليحي؛ تسلطن منهم حامت بن الغشم 

فتبعـه  ، املكرم حلقته فسرق بسبب احللقـة عـدن      )٢(فأعطاه ،أسلفهم ماال مجعه معهم   
، فتبعه إىل صنعاء فهرب إىل براش كما فعـل هـو       ، إىل عدن فخالفه إىل صنعاء    املكرم  

                                                        

 .املارسان ): أ(يف  )١(
 .وأعطاه ): ب(يف  )٢(
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وهو مشتغل يف املنظر بالطب والتنجـيم واللعـب   ، وكذلك كانت صنعاء آلل القبيب 
فخالفهما عليها  ومل يكن ألبيه ، مث افترق آل القبيب وقتل بعضهم بعضا     ، بالكالب
 ميدح نفسه وإن أحسن املـدح مـا  يقـر    إنه ال حيسن للرجل أن  : وأما قوله . وال جلده 

فال يعلم اليوم أكثر عداوة منه لنا فقـد شـهد لنـا باإلمامـة والوفـاء       ، به  الضد  لضده    
 :والزعامة فقال  فينا 

ــر ــردأبــــــ   وأوىف للطريــــــــد املشــــــ
 

ــه   رأيــــت إمامــــا مل يــــر النــــاس مثلــ
ــد  كمهتهع ــه مببعـــ ــت عنـــ ــيم لســـ  أخ أومحـــ

 
 عفــــا ووفــــا حــــىت كــــأين عنــــده     

 :أيضا أخوه أسعد يف شعرهوقال  
 وشـــيد مبـــاين هاشـــم ذي املكـــارم   

 
 ملكت فأسـجح منعمـا يـا ابـن فـاطم           

 :إىل قوله كمهتهع
ــادم   ــة نـ ــوالي توبـ ــا مـ ــت يـ ــد تبـ  فقـ

 
  ـــلِّفــإن كنـــت قـــد بغعـــين مقالـــةت  

ال : وقولـه ، ويفرح أن يرجع إىل ما كان عليه أبوه      ، وعما قليل يقول كما قال أخوه      كمهتهع
:  أنـه قـال  $وقـد حكـى  اهللا عـن يوسـف       ، عاقـل أن ميـدح نفسـه      حيسن للرجـل ال   
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ولـذيت  ، وقوله هذا طار وهـذا فلـت   ،إين طالب دنيا  : وقوله.  اآلية ]٤٢-٤١: الشورى[ ^
علـى غـريه مـن أهـل     وقـد نغصـت عليـه و   ، يف دنياي قتاله وقتال أمثاله من أعـداء اهللا     

كلما فرغت من حـرب  ، ويل اليوم نيف وعشرون سنة  ، الدنيا دنياهم يف كل ناحية    
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وإين الأبـرح كـذلك   ، قوم من الظاملني قمت يف حرب آخرين من أعداء رب العاملني      
 .حىت أموت 

ونعلـم أن الـداء الـذي    ، إين كفيته ذم نفسي بأين له داء ال دواء له  : وأما قوله 
وقــد قــال رســول  اهللا ، وأنـا لــه كــذلك إن شــاء  اهللا تعـاىل  ، و املــوت ال دواء لـه هــ 

وإن لـه داء  ، )وحنـن الشـم فمـن شـاء فليشـتم     ،حنن السم فمـن شـاء فليسـتم      : (#
 .وصلى  اهللا على حممد النيب وآله وسلم، فليعلم ذلك والسالم، ولضده دواء
 : املشهورةوله يف هذا املعىن قصيدته، حسن الزهادة،  كثري العبادة$ وكان

ــا    ــت باكي ــوم إن كن ــويب الي ي ذن ــ  وأبك
 

ــداليا   ــا بــ ــربيت مــ ــي عــ ــيين أطفــ  دعــ
ــافيا  كمهتهع ــن للكــــل مــــن ذاك شــ  إذا مل يكــ

 
 لعل البكى يشـفي مـن الوجـد بعضـه          

ــا     ــاس ماليـ ــن النـ ــال مـ ــال جهـ ــو قـ  ولـ
 

ــالبكى    ــؤادي بـ ــيال يف فـ ــفي غلـ  وأشـ
ــزان تبقــى كمـــا هيـــا      إذا كانــت األحـ

 
 صة القضاءولن يسلم احملزون من غ 

ــا  ــواعظ واعيـــ ــا للمـــ ــادف قلبـــ  وصـــ
 

ــه    ــوعظ إمامــ ــام لــ ــات مهــ ــد مــ  فقــ
ــا   ــن بكـــاي األماقيـ ــي مـ  وأذهـــب دمعـ

 
 ولــيس عجيبــا إن بكيــت ولــو دمــا     

ــا     ــها ومغانيـ ــن أهلـ ــت عـ ــوما عفـ  رسـ
 

 وقــدما بكــى قبلــي رجــال تــذكروا     
ــا )١(وجتــــه العــــوايف    فانشــــطى وأثافيــ

 
 حمتـــه الـــذاريات وأشـــعثا   )٢(ويومـــا 

ــذنب   ــن الـ ــا مـ ــا أن حتققـــت ذاتيـ  )٣(ملـ

 
 فلم ال إذا أبكي على ما جنت يدي 

ــداويا  ــيم مــ ــذنب العظــ ــق للــ  فلــــم ألــ
 

ــن املــال      ــذنوب م ــن مــداو لل ــل م  فه
 

                                                        

 .الغواين ): ج(يف  )١(
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ــا  ــا يف فؤاديـــ ــيال كامنـــ ــدواي علـــ  تـــ
 

ــرهم   ؤادي مــ ــ ــروح يف فــ ــل لقــ  وهــ
 وتوبــــة ذي صــــدق وعفــــو إالهيــــا    

 
 وليس لذنيب مـن مـداو سـوى البكـى           

 يــا ومــا كــان مــن علــم الغيــوب ورائ     
 

 )١(هبـيين نسـيت املـوت والبعـث فينــة     

ــيا   ــاهد ناســــ ــوت املشــــ  ومل أك للمــــ
 

ــويت   ــان قــ ــي ونقصــ رب نفســ ــ  أمل أعتــ
ــا  ــبيبة ذاويــــ ــر الشــــ ــبح خمضــــ  فأصــــ

 
ــبيبيت      وكنـــت آمـــرءا ذا قـــوة يف شــ

ــنفس ناعيـــا     ــيب للـ ــذير الشـ ــاء نـ  وجـ
 

ــوارحي   ــدا يف جـ ــانا بـ ــدلت نقصـ  وبـ
ــا   ــار باليــ ــا صــ ــاه مــ ــن دنيــ ــدد مــ  جيــ

 
ــن غا   ــا مـ ــا عجبـ ــل فيـ ــري عاقـ ــل غـ  فـ

ــا    ــه وأمانيـــــ ــويفا لـــــ ــع تســـــ  ويتبـــــ
 

 ويعمــر مــا قــد خــرب الــدهر قبلــه      
ــا    ــن املراميـــــ ــي ـــــ ــه يرمـــــ  وآمالـــــ

 
ــة   ــعفا وذلــ زداد ضــ ــ ــرم يــ ــن هــ  ومــ

ــا   فـــــأورثين ســـــقما وأوهـــــى عظاميـــ
 

ــا     ــد صــار خالي ك ق ــ ــني املل ــت مع  رأي
 براقشـــها والقصـــر قـــد كـــان عاليـــا     

 
ــان والبيضـــاء بـــادت وهكـــذا      ونشـ

ــد   ــل قــ ــا والكــ ــا منازهلــ ــار خاليــ   صــ
 

ــبري عطلـــت   وغمـــدان والســـوداء والـ
ــا   ــاس ناديــ ــان للنــ ــا كــ  ويف كمنــــا مــ

 
ــره   ــل ذكـ ــرم الطفـ ــا يهـ ــرم مـ  ويف هـ

 أبـــــاد الـــــردى أســـــفاله واألعاليـــــا    
 

ــربة   وصــــرواح أوروثــــان للنــــاس عــ
ــد يف الــــدنيا وتنفــــي الــــدواعيا      تزهــ

 
ــآثر   ويف كـــــــل أرض مثلـــــــهن مـــــ

ــاميا     ــاس س ــان يف الن ــد ك  وذي خنــوة ق
 

ــل كـــان فـــيهن متـــرف   فيـــارب ق   يـ
 وقـــد كـــان موجـــودا فأصـــبح فانيـــا     

 
ــه   ــه ورجالــ ــت أموالــ ــى ومضــ  مضــ

ــدهر للمـــرء صـــافيا      ــبح جـــو الـ  ويصـ
 

 فكيــف يطيــب العــيش للمــرء بعــدهم 
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ــا   ــك الهيــ ــوى والتــ ــل إىل التقــ  وأقبــ
 

ــوى     ــن اهل ــرور أقصــر ع ــا املغ ــا أيه  في
ــيا      ــوى والتـــك عاصـ ــز بالـــذي ـ  تفـ

 
ــة  اهللا ربنـــا     ــن جاهـــدا يف طاعـ  وكـ

ــا     ــرب جاثيـ ــرء يف القـ ــون املـ ــور وكـ  قبـ
 

 فلو مل يكن غري املمات ووحشة ال 
 لكـــان لنـــا هـــذا مـــن الشـــر كافيـــا      

 
 ومـــاذا يالقـــي مـــن نكـــري ومنكـــر     

 وبالشـــيب عـــن فعـــل املظـــامل ناهيـــا     
 

ــرا     ــاس زاج ــوت للن ــالبال وامل ــى ب  كف
ــا    ــرين واديـ ــد عشـ ــان اخللـ ــان جنـ  وكـ

 
ــا   ــنم واديـ ــىب جهـ ــان يف العقـ ــو كـ  فلـ

 ومـــــا يف جهـــــنم ثاويـــــا  ويصـــــبح ي  
 

ــذي خيشــى العــذاب لقاءهــا    خلــاف ال
 فمـــن مل حيـــاذر صــــار للنـــار صــــاليا    

 
ــة   وليســـت ســـوى داريـــن نـــار وجنـ

ــا     ــك باقيـــ ك أو تلـــ ــ ــد يف هاتيـــ  ختلـــ
 

 ولومل يكـن غـري اخللـود وكـم عسـى           
ــا   ــدين داعيـ ــرمحن والـ ــحى إىل الـ  وأضـ

 
ــهادة واهلـــدى     ــوال الترجـــي للشـ  ولـ

ــان       ــن ك ــديا وم ــان مه ــن ك  هاديــاوم
 

ــة   ــهادة حتفـ ــى الشـ ــن يعطـ ــوىب ملـ  فطـ
 ألشـــــبع غرثانـــــا وأكســـــو عاريـــــا    

 
ــة  زاز ديـــــن  اهللا بعـــــد مخولـــ ــ  وإعـــ

ــا   ــين معاديــــ ــهوفا وأفــــ ــذ ملــــ  وأنقــــ
 

ــا   ــع ظاملـــ ــا وأقمـــ ــر مظلومـــ  وأنصـــ
 ومــــا كنــــت للجهــــال يومــــا مــــدانيا 

 
ــا كنــت بــني النــاس أنظــر فعلــهم        مل

ــا     ــه مواليـــ ــن واىل اإللـــ ــحي ملـــ  وأضـــ
 

ــادى     ــن عـ ــدو ملـ ــا وأغـ ــه معاديـ  اإللـ
ــيا     ــد مواسـ ــن العبيـ ــرو بـ ــت لعمـ  وكنـ

 
 ملاســـرت إال يف طريـــق ابـــن أدهـــم    

ــا     ــد متوانيــ ــهم واحــ ــان منــ ــا كــ  فمــ
 

ــى      ــيم واجلنيــد أخــي التق ــابن جث  وك
ــا     ــري مكافيـ ــل خـ ــن كـ ــم مـ ــان هلـ  وكـ

 
ــيهم   ــاملني علـــــ ــة رب العـــــ  فرمحـــــ

ــا   ــوش مواخيـ ــناف الوحـ ــت ألصـ  وكنـ
 

ــدها   ــاس عن  وميمــت أرضــا ال أرى الن
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 دي اليــــــوم أال تالقيــــــا  وأهــــــل ودا 
 

ــويت   ــي وإخــ ــت ألوالدي وأهلــ  وقلــ
ــا    ــب رجائيــــــ ــي ال خييــــــ  وإن إهلــــــ

 
 وإين رجــــوت  اهللا عفــــوا ورمحــــة    

 )١(على من غـدا للحـق يف النـاس داعيـا       
 

ــوم وليلــــة     ــل يــ ــي كــ ــلى إهلــ  وصــ
 : يف حال صغره وروي أنه  قاهلا وهو يتعلم يف نصف القرآن$وقال   

ــاد اطمأنــــت  ــه رب العبــ ــا بــ  حباهــ
 

  نفـس الفـىت قوـا الـذي      تيِطعذا أُ إ 
 وطابــت ومل تغلبــه إن كــان عــاقال     توعادت إىل التقوى وصامت وصلَّ 
 من الرزق أمست يف اهلمـوم وظلـت        

 
 بـه )٢(وإن هي مل تعـط الـذي حببـت         

ــلَّ    ــت وض ــرا وخاب ــها قس  تإىل جهل
 

 وكـــان قصـــارى أمرهـــا أن تـــرده    
ــيت      يقـــني فـــال خيشــــى اللتيـــا والالــ

 
 و التقوى الصـحيح ومـن لـه       فأما أخ  

 ومل يعطهـــا عنـــد املـــىن مـــا متنـــت     
 

 إذا مامتنـــت نفســـه الشـــيء ردهـــا    
 يكلفهــــا مــــا ال تريــــد وتشــــتهي     وملت صرف الزمان )٣(وإن سئمت 
ــي زلَّـــــ    ــرا وإن هـــ ــا أمـــ  تميلكهـــ

 
 ومينعهـــا مـــن كـــل مـــا هويـــت وال 

 ز ــ  توذلــــت لــــرب النــــاس إال وعــ
 

 ومـا تعبـت نفـس وهانـت وأنصــبت     
ــو  ــديت وتق ــه ع ــدين واجعل  اك رأس ال

 
ــه   ــيقني فإنـــ ــارزقين الـــ ــارب فـــ  فيـــ

ــدحض بعــدلك حجــيت    شــهيدا وال ت
 

ــوفين   ــا وتـــــ ــا نافعـــــ  وزدين علمـــــ
 وإن عظمــت يومـــا لـــديك وجلـــت  

 
ــئيت    ــر خطي ــويب رب واغف ــر ذن  وكف

ــروض ومتــت     ــين الف ــد كملــت م  وق
 

ــتين   ــامي رب حــــىت متيــ ــر محــ  وأخــ
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 : من قصيدة$وقال 
ــذر     يفـــــــزعين دأبـــــــا مبـــــــا أحـــــ

 
 ال يســـــــام الـــــــدهر وال يقصـــــــر   

ــذر   كمهتهع ــذر واملنــــ ــف املنــــ ــا اختلــــ  مــــ
 

ــه    ــف يف حكمــــ ــه أنصــــ ــو أنــــ  لــــ
ــغر     ــاألكرب األصـــــــ ــي بـــــــ  فيتقـــــــ

 
ــال    ــواد املـــ ــب ســـ ــذف باخلطـــ  يقـــ

ــر    ــطفى األطهــ ــها املصــ ــنج منــ  مل يــ
 

 وتلــــك منــــه عــــادة قــــد جــــرت     
 ال أنـــــــــثين عنـــــــــها وال أفتـــــــــر   

 
ــادة   ــه عـــــــــ ــنين عودتـــــــــ  لكـــــــــ

ــث ال يلقـــــى امـــــرأً  ــربيف حيـــ   يصـــ
 

ــرب للكُ  ــرفهبـــــــأصـــــ  ار مـــــــن صـــــ
ــاألكثر    ــر فــــــ ــنلتقي  األكثــــــ  ســــــ

 
 أرفـــع مـــن قلـــيب األســـى باألســـى      

ــغر    ــه األصـــ ــن أفعالـــ ــحك مـــ  يضـــ
 

   ــر ــرا شـــ ــادفت عصـــ ــاهرصـــ  ه ظـــ
ــتنكر  ــره يف النــــــــاس وتســــــ  تكــــــ

 
ــهلـــــــه أُ   )١( أفعـــــــاهلملُّ جـــــــلٌيـــــ

 فأعرضـــــــوا عـــــــين واســـــــتكربوا   
 

 ـــــــدعهم طُـــــــوتــدهمر  ا إىل رشـــــ
 :ومنها 

 حلضــــــــــريعرفـــــــــه الغيــــــــــب وا 
 

 يعـــــرف ريب صـــــدق قـــــويل وقـــــد 
ــر  كمهتهع ــرمح واملغفـــــــ ــرفين والـــــــ  يعـــــــ

 
ــردى    ــفرتيه الـــــ ــارم يف شـــــ  وصـــــ

ــر   ــنه اجلعفـــــــ ــه يف حســـــــ  كأنـــــــ
 

ــرده    ــتحكم ســــــ ــابغ مســــــ  وســــــ
ــمر     ــحره مضـــ ــب ســـ ــد  رحيـــ  ـــ

 
 ســــــــابق )٢(وســـــــابح ذو منعـــــــة   

ــيف واملســـــــجد واملنـــــــرب     والضـــــ
 

ــا   ــن اللقـــ ــل وحســـ ــل والليـــ  واخليـــ
ــدفتر    ــالم والـــــ ــرس واألقـــــ  والطـــــ

 
ــالوا   لــــــنظم والنثــــــر وفعــــــل العــــ
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ــهر  ــرف األشــــــ ــيت والشــــــ  أرديــــــ
 

 والفضـــــل واـــــد معـــــا والوفـــــا    
 وال كـــــــــالم  أبـــــــــدا معـــــــــور   

 
ــة  ــين ذام وال ذلــــــــــــ  مل يغشــــــــــــ

ــر   ــه عنصـــــ ــا مثلـــــ ــر مـــــ  وعنصـــــ
 

ــا مهـــــــة     ــا فوقهـــــ  يل  مهـــــــة مـــــ
ــأر    ــن يثــــ ــيف فمــــ ــق بالســــ  للحــــ

 
ــدائنا   ــن أعــــ ــأر مــــ ــا مل أثــــ  إذا أنــــ

 يف أرضــــــهم  يستحســــــن املنكــــــر 
 

ــر    ــين معشـــ ــوف أفـــ ــا خفســـ  راًســـ
 يف وســـــــطها الـــــــدــثْ والِعانُخ  ريـــــ

 
ــيهم  ــوف يعمـــــ  هلـــــــم دروب ســـــ

ــر    ــق األمحــــ ــها العلــــ ــيل منــــ  يســــ
 

 بيضـــــنا )١(نرفـــــع مـــــن هامـــــام   
ــكر   ــره عســــــ ــكر يف إثــــــ  وعســــــ

 
ــلٌ   ــده جحفــــ ــن بعــــ ــل مــــ  جبحفــــ

ــر   ــأتيهم امليســـــ ــا يـــــ ــون مـــــ  أهـــــ
 

ــهم   ــارات يف أرضــــ ــربح الغــــ  ال تــــ
ــرب   ــائل واملخـــــــ ــا الســـــــ  يعرفهـــــــ

 
 للمــــــالحــــــىت يكونــــــوا عــــــربة    

 :$وقال  
ــذلن ــاوألبـــ ــماح مساحـــ ــع الســـ   مـــ

 
ــامـــــــنألحكِّ  ــوارما ورماحـــــ   صـــــ

 مـــــن العـــــدا أرواحـــــا  وألســـــلنب  
 

  بقبيلــــــــــةٍ وألقــــــــــتلن قبيلــــــــــةً   
 فـــــإذا رويـــــن أفـــــدنين إصـــــالحا    

 
 ــن ــي  وألرويـــ ــن أبتغـــ ــمر ممـــ   الســـ

ــباحا   ــالم صـ ــى الظـ ــود دجـ  حـــىت يعـ
 

ــونَّ  ــورهوألجلـــ ــق عـــــن دجيـــ   األفـــ
ــارا أو د  ــا مثــــ ــفاحانقعــــ ــا ســــ  مــــ

 
ــونَّ  ــرعةوألكســـ ــا ســـ   األرض عمـــ

ــا  ــردن مراحــــــ ــنني وال يــــــ  الينثــــــ
 

 اخليــل مــن أقصــى املــدى    وألجلــنب  
ــنوُأل  ــا جنحـــــ ــوكهم إجناحـــــ   ملـــــ

 
ــه  ــني ـــــا احلصـــــيب وأهلـــ  وألرمـــ

 
                                                        

 .هامهم ): ب(يف  )١(
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 ١٤ 

ــرواحا  ــثين صـــــ ــرقني وأنـــــ  واملشـــــ
 

 ــني ــيلٍموألرمــــــ ــواديني بصــــــ   الــــــ
  ــىن ــكو عـ ــن يشـ ــأنني مـ ــاكـ   وجراحـ

 
 ــئن ــيش تــ ــهجــ ــن جوالنــ   األرض مــ

ــدع الْ  ــحتـ ــا يِمـ ــاة مباحـ ــن الطغـ   مـ
 

 ــةوألوقعـــــــن ــي يـــــــام وقعـــــ   حبـــــ
ــداحا   ــبالد مــــن الــــدما أقــ  تــــدع الــ

 
ــ  مطـــــرنَّوُأل   ام علـــــيهم مـــــين ســـ

   ج مفتاحـــــاصـــــاروا لكـــــل مـــــرت 
 

ــوارٍس  ــن مــذحج أُ بف ــد الشــرى  م  س
ــا    ــال فتاحــــ ــار املــــ ــع أمصــــ  جلميــــ

 
ــم أزال ومل أزل   ــت ـــ ــوم فتحـــ  قـــ

 نـــــة وســـــالحا يل يف احلـــــوادث ج 
 

 يـــــا آل مـــــذحج إنـــــين أعـــــددتكم 
ــالحا    ــد صــ ــن يريــ ــة مــ ــين مقالــ  عــ

 
ــا راكبــــا أبلــــغ ذؤابــــة يعــــرب       يــ

ــراة عـــنس وقبلـــها اجلحجاحـــا      وسـ
 

ــاليت    ــرمني مقـــ ــد األكـــ غ زبيـــ ــ  أبلـــ
ــ  ــق وأبلغــــــ ــباحانوإىل أفيــــــ   صــــــ

 
ــحاا  ــالف مـــن أصـ ــغ إىل األتـ  )١(أبلـ

ــا   ــاربني كفاحـــ ــرار الضـــ ــا ضـــ  ابنـــ
 

ــا   وإىل رداع واملوشـــــــــــح أبلغـــــــــ
ــوا ا  ــادوسـ ــوا األرماحـ ــفيح وثقفـ  لصـ

 
ــوة      مث ادع فــــيهم يــــا ملــــذحج دعــ

ــا   ــا نطاحـــ ــش عرمرمـــ ــا أجـــ  جيشـــ
 

ــا   ــا يغشــــى الربــ ــا مقنبــ ــودوا إلينــ  قــ
  ــاب ت ــود غـ ــا وأسـ ــف األرواحـ  )٢(تلـ

  
ــا   ــة الظمـــ ــوارم واملثقفـــ ــه الصـــ  فيـــ

ــا   ــي األرباحـــــ ــة أبتغـــــ  واألعوجيـــــ
 

ــا    ــة الظمــــــ ــرفية واملثقفــــــ  باملشــــــ
ــ   ــريب دفــ ــاك اضــ ــاهــ ــايت راحــ  ا وهــ

 
ــه  ال  ــان وقولـــ ــع القيـــ ــلو مـــ   بالســـ

ــفاحا  ــون ســــ ــرون وينكحــــ  يتبختــــ
 

ــا    ــن أمحــد إن تركــت زعانف  لســت اب
 

                                                        

 .األتال ومن أضحى ا ): ب(يف  )١(
 .من هنا اختلف ترتيب األبيات ): ب(يف  )٢(
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 ١٥ 

ــباحا  ــأوا املصــ ــوا أطفــ ــإذا توافــ  )١(فــ

 
 يتواعــــــدون لكــــــل ليلــــــة مجعــــــة 

 فمنها،  كرامات مجة تكشف عن فضله وشرفه عند  اهللا عز وجل$ وكانت له 
 مطر يف الناحية  أصبح ذات يوم من األيام يريد الوضوء عقيب$ما روي أنه 
وال وجد ترابا فبقي يف حرية ، لعدم املناهل  )٢(فلم جيد ما يرتضي، اليت هو فيها

ليس من جنس تراب  )٣(فبينا هو كذلك إذا التفت على مينيه فوجد ترابا مسكوبا
وبىن أهل الناحية على موضعه ،  وأصحابه من ذلك التراب$فتيمم ، تلك الناحية

 . )٤(مسجدا
 وأصحابه الظمأ uكان يف بعض أسفاره إىل جنران فأصابه       $ وروى أنه 

مث أصبحوا وتيمموا   ، وقيل هلم إنه ال ماء إال بنجران      ، وباتوا ليلتهم كذلك    ، الشديد
وهـم يف أوائـل الشـتاء وال يرجـون        ، وصدروا وقد أجهدهم العطـش    ، لصالة الفجر   

شـمس شـيئا مـن    ماء إال على مسـرية يـوم فبينـاهم علـى ذلـك إذ رأوا عنـد طلـوع ال             
مث جتلـى  ، وهم ال حيدثون أنفسهم يف ذلك الوقت مبطر      ، السحاب الرقيق أو الضباب   

وكلمـا قربـوا كثـر    ، فوقعـوا علـى أمـارات املطـر      ، ذلك السحاب وهم على مسريهم    
ذلك حىت أفضوا إىل غدرات من املـاء القـراح فشـربوا ومحـدوا  اهللا ومعهـم شـريف                   

: كنت الليلة قد ساء ظين مث قلت يف نفسي داعيـا : فقال ، إبراهيم بن فتيح  : يقال له 
اللهم بني لنا أمر هذا القائم برمحة منك فإن يسـرت لنـا مـاء مـن السـماء فهـو الـذي          

                                                        

 يف السـرية  هذا البيت يعين قوله يتواعـدون إلــخ مل يـذكره   : قال مصنف الكتاب رمحه اهللا   : حاشية): أ(يف   )١(
 .وهو يف ألسنة الناس ينسبونه إىل القصيدة 

 .فلم جيد ماء يتوضى ): ج(يف  )٢(
 .مسكوبا ): أ(يف  )٣(
  .٣٤٤/ ١الشايف  )٤(
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 ١٦ 

لقـد أسـر   ، وأقسـم علـى نفسـه بصـيام سـنتني       ،وإن مل تيسره فليس بـه     ،نرجوا ونأمل   
 .)١(ذلك

ت وقد صلى صالة اجلمعـة يف مسـجد بيـ   ،  كان يف بيت بوس $ وروي أنه 
فلما فرغ من الصالة والناس يزدمحون عليه وينظرون إليه ويستمعون مواعظه            ، بوس

 $فسلم وقرب من اإلمـام     ، فدخل عليه شيخ كبري يقوده أوالده     ،وكالمه وفوائده 
مث قـام هـو وأوالده إىل ناحيـة      ، فنفث يف أذنية ودعا له      ، فشكا عليه الصمم يف إذنيه    

فـإين مسعـت يف   : قـال ؟ مالـك :فقـالوا لـه   ،من جوانب املسجد فـإذا بـه يشـهد ويكـرب          
 )٢(فحدثوه وكلموه، أذناي إيقاظا كإيقاظ الوضف فإذا  يب أمسع ما يقال وحيدث به         

وإذا به قد صار مسيعا بعـد أن قـد شـهد أوالده    ،فحدثهم وأجام عن كل ما سألوه       
 فعجب الناس لذلك عجبـا شـديدا  ، أنه كان ال يسمع اجلباجب وال األصوات العالية    

. 
فسـلم وجلـس بـني يديـه     ، جـابر البصـري  : مث أتى إليه رجل آخر أعمى يقال له   

وظـن اإلمـام أنـه أتـاه ليمسـح علـى       ، وهو يريد أن يسـأله هبـة جربـة وصـية يف بلـده        
فـرد  اهللا تعـاىل يف   ، فلما قرب من اإلمام مسح له على عينيه ودعى  اهللا تعاىل        ، عينيه

إين مل آتك هلذا فعـادت الظلمـة يف بصـره    : ل فنظره ونظر من حوله فقا  ، عينيه النظر 
وكان الرجل مـن  ، حىت عرفه املخالف واملوالف    ، وأقر بذلك وأخرب به   ، كما كانت 

املطرفية الكفرة الشقية فلذلك قل يقينـه فسـمرت بـه السـمار ونظمـت فيـه األشـعار                    
 :فمما قيل يف ذلك من الشعر قول القاضي احلمريي من قصيدة أوهلا

                                                        

  .١/٣٤٣الشايف  )١(
 .حمادثوه ) ج، ب (يف  )٢(
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 ١٧ 

ــ     ون مـــدح لســـاين  مـــا دح مـــا يكـ
 

 يـــا ابـــن بنـــت الـــنيب كـــل لســـان      
ــون  كمهتهع ــها تكــــ ــان )١(مل خنلــــ  يف إنســــ

 
 ظهــــرت فيــــك معجــــزات كبــــار    

ــان    ــها بالعيـــــ ــا يقينـــــ ــا رأينـــــ  نـــــ
 

ك    ــ ــا ولــــ ــها مساعــــ ــرب عنــــ  مل خنــــ
ــان    ــني العميــــــ ــفا  اهللا أعــــــ  بشــــــ

 
 تــــربئ األكمــــه العليــــل وتشــــفي     

ــث    )٢(ت وجتري األار يف الغيطاينـ  ــا إىل حيــ ــوق احليــ ــوتســ  ـ ماكنــ
ــان   ــى العميـــ ــفي عمـــ ــاذا تشـــ  فبمـــ

 
ك تشـــفي عمـــى القلـــوب بعلـــم   هبـــ

ــرمحن  ــه خصـــــائص الـــ ــر فيـــ  )٣(كـــ

 
ــن   ــويل هللا ال تـــــــ ــري أن الـــــــ  غـــــــ

ال إلـه إال   : أا وجدت ورقة من ورق الـذرة وفيهـا مكتـوب بـاحلمرة خلقـة              وروي   
ك قـال راوي ذلـ  . اهللا حممد رسول  اهللا اإلمـام املتوكـل علـى  اهللا أمحـد بـن سـليمان        

 $وأثىن عليه ثناء  قد ذهب عين لفظه وذلـك يف وقـت قيامـه             ، وكان عدال رضى  
روينـا ذلـك عـن    .ووجد ذلك الصناع الذين أمـرهم بعمـارة مسـجده بناحيـة تلمـص       

عن حنظله بـن أسـعد ابـن عرابـة      )٤(شيخنا حميي الدين محيد بن أمحد رمحه  اهللا تعاىل    
 .الذي وجد الورقة الذرة  )٥(وهو

دمهش وكان رئيسا شجاعا شابا جاهد : أن غالما من مذحج يقال له وروي 
فاستشهد صـابرا حمتسـبا ومـات    ،  يف بالد يام$بني يدي اإلمام املتوكل على  اهللا       

فرضـخت  ، وكان قبل ذلك مسترسال فبقي أهله يتأسفون عليه من النار         ، عند القتال 
                                                        

 .تكن ): أ(يف  )١(
 .األعيان ): أ(يف  )٢(
  .٣٤٥ -١/٣٤٤الشايف  )٣(
 .وله االمسان : ٢/٤٤ و وقال يف لوامع األنوار حممد بن أمحد) ج(يف  )٤(
 ): أ(وهو ساقط من  )٥(
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ال :  جتـود بنفسـها   صبية صغرية ابنت ثالث سنني حبجر فشدخ رأسـها فقالـت وهـي            
وإن دمهشـا مـن    ، تقربوين مع الكبار الكفار أهل النار واقربوين مع الصغار أهل اجلنة          

فلمـا وصـل   ، وهي ال تعرفه وال تعرف ما عليه   ، أهل اجلنة وعليه صيام شهر رمضان     
إن دمهشـا كـان أفطـر شـهر     : اإلمام إىل بلد الغـالم أمـرت إليـه والـدة الغـالم فقالـت            

 .)١(فعجب الناس من ذلك؟ ه أم ماذا أصنعرمضان أفأصوم عن
 ملا نكث أهلها أميام ونقضوا - ملا خرج حلرب صعدة $ أن اإلمام  وروي

أن : حكى مصنف سريته وكـان ثقـة  ، عهودهم يف عسكر عظيم من خوالن ومهدان   
فلمـا علـم أهـل صـعدة بإقبـال اجلنـود       ، العسكر كانوا عشرين ألفا بني فارس وراجل  

ففـزع  ، فأشفقت جنـود اإلمـام مـن الظمـأ        ، ركوا يف بعضها اجليف     كبسوا اآلبار وت  
إىل  اهللا تعاىل ودعى بالغياث فأنشأ  اهللا سبحانه سحابة وكان ذلك الوقـت حزيـران      

وعسـكره بـإزاء مكـان مـا كـاد يصـلهم إال       ، فمطرت مطرا ال يظـن مبثلـه أنـه يسـيل         
دينـة صـعدة وبإزائهـا    الشفان حىت أتاه البشري يعلمه برتول سيل عظيم حـىت أحـاط مب          

، حفر عظيمـة جيـاوز بعضـها حـد الـربك الواسـعة فـامتألت مـاء قراحـا عـذبا مسهجـا            
فتقدم بعساكره املنصورة  فحارب مدينـة صـعدة فقهرهـا           ، وكان فيه شيء من الربد    

ومـا زال ذلـك العسـكر       ، وأخذها عنوة وتغنمت اجلنود منها أمـواال جليلـة وأخرـا          
وقد ذكره يف شعر له على ، املياة العذبة اهلنية مدة إقامتهعلى كثرته مسترحيا يف تلك 

 . )٢(إخل... نصرت بالسيل : قافية البا 
 
  

                                                        

  .١/٣٤٥الشايف  )١(
  .١/٣٤٥الشايف  )٢(
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  : $ ذكر مدته وانتصابه لألمر ونهاية عمره وموضع قبره
 دعوته يف سـنة اثنـتني وثالثـني ومخسـمائة وكـان قيامـه يف شـدة يف                $ أنشأ

احلالـة مـدة مديـدة يـدعو النـاس إىل      فأقـام علـى تلـك    ، البالد ونفور من أكثـر النـاس     
مث يف اجلـوف  ، الرشاد ويبايعهم حىت انتظم له األمر أوال يف صـعدة وأعماهلـا وجنـران     

وانتشر حسن سريته يف أقطار اليمن واشرأبت قلـوب النـاس إليـه فوصـلت                ، والظاهر
 : بقوله$إليه املكاتبة  من صنعاء يستدعونه إليها فأجاب 

ــافورا وروحـــا ور  حيانـــاومســـكا وكـ
 

 أنشر ينشئ من الروض أفنانا   )١(رى س 
 تضـــــمن ياقوتـــــا مثينـــــا وعقيانـــــا    كمهتهع

 
 أم اجلــوهر الشــفاف أم ســلك لؤلــؤ    

ــتانا   ــناه بســ ــا أن فضضــ ــبناه ملــ  حســ
 

 أم العنرب الشحري أم طرس ماجد 
ــا   ــة برهانــ ــور الغزالــ ــن نــ ــر مــ  وأــ

 
 أرق مـــــن املـــــاء املعـــــني معانيـــــا     

 :ومنها  
ــد  ــرش ع ــق رب الع ــانابتوفي  ال وإحس

 
ــ  ــأل األرض كلـــــهافعمـــ  ا قليـــــل منـــ

ــدوانا   كمهتهع ــدان جــورا وع ــن البل ي م ــ  وننف
 

ــه     ــد افتراقـ ــدل بعـ ــل العـ ــع مشـ  وجنمـ
 هباء ونروي السيف من كل من خانا ونترك أحزاب الضاللة واخلنا 

ــيعهم  على من طغى يف األرض نصرا وأعوانا ــام مجــــ  وجنعلــــــهم دون األنــــ
ــنا حصــينا يف الزمــ   كمهتهع ــاوحص  ان وجريان

 
ــا منيعـــــا ال يـــــرام مرامـــــه      وركنـــ

املقيلد من مآثر اجلاهلية :  مدة وانتهى إىل اجلوف وعمد موضعا يقال له $ مث أقام  
فوصـل إليـه خلـق كـثري مـن أهـل الشـرق        ، فأثار العمارة فيه يف سنة مخـس و أربعـني      

م يسـألون عـن   واملسلمني زهاء ألف وأربعمائة رجل إىل املقيلد فأقاموا عنده مثانية أيا      
                                                        

  .مصطلح أِنسر سرى ): ج(يف  )١(
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مث بايعوه بعد ذلك وطلبوا منه النهوض إىل        ، املشكالت ويتصفحون أحواله وطرائقه   
اليمن فوافقوا منـه بغيـة كـان يقصـدها وضـالة كـان ينشـدها مـن إرغـام أهـل الظلـم             

مث بعـث رسـله   ،  حىت انتهى إىل بيت بوس وأقام فيه مدة أيـام     $فنهض  ،  والفساد
فبايع الناس يف بالد مذحج وبكيـل      ،  طاعته وبيعته  إىل جهات اليمن ودعوا الناس إىل     

وواعـــدهم للنـــهوض يف شـــهر ذي احلجـــة ســـنة مخـــس وأربعـــني ، ومقـــرا وغريهـــا
 حىت وصل مليعاده قبائل ضخمة يقودها رؤساؤها وأكابرهـا         $فوقف  ، ومخسمائة

 إىل $وساروا مـن فـورهم بعـد أن نـزل اإلمـام           ، من جنب وعبس وزبيد وغريهم    
وفيهـا عسـاكر كـثريه مـن مهـدان قـد مجعهـم           ، حـىت قصـدوا صـنعاء     السهل للقـائهم    

قـد ختلـف   $ وكان اإلمـام  ، فدخلوا قهرا بعد قتال شديد  ؛ السلطان حامت بن أمحد   
حىت كان اليوم الثاين أقبلت العسـاكر  إىل بـني يديـه فـرتل           ، يومه ذلك يف بيت بوس    

وشـرب  ، دودحنو صنعاء يف عسكر ضخم فنظم أمورها وأصلح مجهورهـا وأقـام احلـ    
من الدنانري ضـريبة الوقـت وال    )١(فأبلغ آآلفا ؛ رجل من أهل صنعاء اخلمر فأمر جبلده      

والناس  يفدون إليـه مـن كـل ناحيـة وهـو      ، فما ثناه ذلك عن إقامة احلد عليه      ، جيلده
 .يأمر بالوالة معهم واتسقت له األمور كذلك

اهم يسـريون يف   وقد تقدم إىل ذمار يف بعض أيامه فبينـ    $وكان من عجائبه    
هـل تـرون مـا    : فقـال ألصـحابه   ، بعض طريقهم غشيهم نور ساطع مييل إىل الصـفرة        

قد رأيت يا موالنا نورا زائدا فكأن الثيـاب البـيض مثـل الثيـاب             : فقال له قائل  ؟ أرى
ومتــوا يف طــريقهم حــىت كــان اليــوم الثــاين ، بالصــباغ فعجبــوا مــن ذلــك )٢(املســحمة

يف : فقـالوا  ؟ أين كنتم باألمس عنـد اهلـاجرة   :   فقالوا ولقيهم مجاعة من أهل البالد   
                                                        

 .ألفًا ) ب(يف  )١(
 .سحم : مادة، قاموس . السودا : السحمة )٢(
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فإنا رأينا يف ذلك املوضع  نورا عظيمـا يف تلـك     : فقالوا،ذلك النقيل يف رأس الوادي      
 .الساعة 

 يوم غيـل جالجـل وذلـك أن قومـا مـن يـام اخلـانق            املشهورة $ومن أيامه   
 uأعمـل اإلمـام   ف؛ وكـان هلـم مـأذون قـد أظهـر إحلـاده          ، أظهروا مذهب الباطنيـة   

الفـواحش العظـام     )١(واستمروا علـى إظهـار املنكـرات وارتكبـوا        ، احليلة يف قتله فقتل   
 .واطرحوا شرائع اإلسالم حىت روي أم رموا قوما على قوهلم احلمد هللا 

جيتمـع فيهـا الرجـال والنسـاء ويفضـي          ،  وكانت هلم ليلة تعرف بليلة اإلفاضـة      
وأخربت أن ولدها ،م جزت ذوائبها بني يديه   وجاءت امرأة منه  ، بعضهم إىل بعض    

فوصل ،  وجتهز للخروج فنهض إىل الشام     $فغضب اإلمام   ،  غشيها يف هذه الليله   
واتعــدوا ، ودعــاهم إىل جهــاد يــام واخلــروج إلــيهم، إىل بــالد بــين شــريف وســنحان

مث أقبلـت ـد وجنـب وخـثعم     ، للمخرج يف شهر مجادى األوىل سـنة تسـع وأربعـني          
وقد لزموا جنبيت الوادي بغيل جالجل يف كل قابل مائة فـارس   ، دعة ويام فقصدوا وا 

وقتـل منـهم مجاعـة    ، فوقـع القتـال الشـديد وهزمـت عسـاكر الباطنيـة      ، وألـف راجـل  
، فبـاتوا ليلتـهم  ، فعاد العسـكر املنصـور إىل حمطتـهم بالغنـائم الكـثرية       ؛ كثرية وازموا 

ــون وحيملــون    مــا جيــدون فيهــا مــن الطعــام   وكــان مــن الغــد  تبعــوا  الــدروب خيرب
وأجـال أهـل     )٢(فأقاموا على ذلك ثالثة أيام خيربون دروب الغيل واألرنـب         ؛ واألثاث

وكـذلك أهـل اجلفـة واحلمـرة فوصـلوا جنـران        ، العرير واخلانق وهداده عنها وازموا    
وكانـت وقعـة   . وأقفرت بالدهم وخلت عن أهلها وهي قدر مسرية ثـالث مراحـل           

 .رجب سنة تسع وأربعني ومخسمائة غيل جالجل يف أول 
                                                        

 .واظهروا ): أ(يف  )١(
 .قرية من قرى وادعة : األرنب )٢(
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 :$ ويف هذه الوقعة يقول اإلمام
ــٍل  من ذي اجلالل بفتح غيل جالجل ــر عاجــــــ ــرب أي نصــــــ  اهللا أكــــــ

 وســـــعادة تتـــــرى وفضـــــل فاضـــــل كمهتهع
 

ــم ِم  ــكـــ ــة ِمنـــ ــيهنـــ ــة علـــ   ونعمـــ
ــلــــــ   ــثري احلائـــ  عماء والـــــنفس الكـــ

 
 ـمحـــدا لـــه عـــدد الزمـــان وعـــدة النـــ 

ــربوا ومتســـــــكوا با    لباطـــــــلوجتـــــ
 

ــة معــــا     ــه يــــام ووادعــ ــرت بــ  كفــ
ــل   ــول القائــ ــال وقــــوال فــــوق قــ  فعــ

 
ــبرية     ــل كـ ــاء كـ ــن الفحشـ ــوا مـ  وأتـ

 ديــن اــوس وفــوق جهــل اجلاهــل     
 

ــوا  ــن  )١(وأتـ ــو مـ ــدين الباطنيـــة وهـ  بـ
ــل فضـــائل       وبـــين شـــريف أهـــل كـ

 
 فعمـــدت خـــانقهم بســـنحان األول    

ــه  ى ــا يبغونـ ــا دون مـ ــل )٢(مـ ــن حائـ  مـ
 

 ذبــــة ك: فأتــــت عيــــوم وقــــالوا    
ــل   ــام واحلائــــ ــت يف أعقــــ  ووقفــــ

 
ــلوا  زم )٣(فاستعضـ ــ ــازع حـ ــىت تنـ  حـ

ــازل     ــدم منــ ــل مث هــ ــد قتــ ــن بعــ  مــ
 

ــاعهم   ــهم ومتــ ــوا مــــن أرضــ  فتمكنــ
ــل    ــوا بالقابـــ ــد ذاك فقتلـــ ــن بعـــ  مـــ

 
ــائم    ــهم لغنـــ ــال منـــ ــدت رجـــ  وغـــ

 والكـــــل منـــــا كالنعـــــام احلافـــــل    
 

 مث انثنينـــــــا مســـــــرعني وصـــــــدنا   
 وتفرقـــــــوا بشقاشـــــــق وبالبــــــــل   

 
ــوا علــــي و   ــوا أشــــداقهم فعتــ  أطلقــ

ــل    ــا مبماثــ ــد لنــ ــا أحــ ــاس مــ ــا نــ  يــ
 

ــرة    ــالوا جهــ ــاهوا مث قــ ــوا وتــ  وطغــ
ــل     ــر الباسـ ــى اهلزبـ ــهام علـ ــر البـ  فخـ

 
ــدواخــــفَ  ــي وأكثــــروا وتوعــ  روا علــ

 مــن حاســد أبــدى الكــالم وخــاذل     
 

ــم     ــه وكـ ــدى مشاتتـ ــامت أبـ ــم شـ  كـ
 

                                                        

 .دانو ): ج( يف )١(
 .ما يبغوا به ): ب(يف  )٢(
 .فاستعجلوا ): ج(يف  )٣(
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 عمـــا ضـــت لـــه ولســـت خبامـــل    
 

ــاجز    ــت بعـ ــوه لسـ ــذي عرفـ ــا الـ  وأنـ
ــة    ــائعي معروفـــــ ــائليوطبـــــ  ومشـــــ

 
ــجاعيت   ــاحيت وشـــ ــاحيت وفصـــ  ومســـ

ــت إيل عســــاكري وجحــــافلي     وأتــ
 

 فـــدعوت أبطـــال احلجـــاز فبـــادروا    
ــائل  ــبع الفـــروس الصـ  فأجـــاب كالسـ

 
ــوة    ــا دعــ ــا منيفــ ــوت ذا العليــ  ودعــ

ــز طائـــــل     ــهورة ومســـــت بعـــ  مشـــ
 

ــن أبيــــه وجــــده       ولــــه مكــــارم مــ
ــاكل   ــم مبشـــ ــان هلـــ ــا أي قحطـــ  مـــ

 
ــم روس قحطـــان وذروة مـــذحج     هـ

ــن  ــلوا مـ ــل وصـ ــد الراحـ ــد البعيـ   البلـ
 

 وفـــوارس مـــن خـــثعم أكـــرم ـــم     
ــل    ــيس باملتثاقـــ ــري لـــ ــل جيـــ  باخليـــ

 
ــه   ــدما ناديتــ ــابر عنــ ــن جــ  وأتــــى ابــ

 بلـــــد العـــــدا ووطـــــأم بكالكـــــل 
 

 ملــــــا  تــــــواىف جنــــــدنا ميمتــــــهم    
  الســــباع وطعمــــة لآلكــــل  رزجــــ 

 
ــهم   وقصـــــدم يف أرضـــــهم فتركتـــ

 ولعلـــــها تــــــأيت ثـــــالث مراحــــــل   
 

ــهم   ــهم مــــن أرضــ ــمأخليتــ  وبالدهــ
ــل    ــبت وأي معاقــ ــد حســ ــان قــ  مئتــ

 
ــوم معــــــدودة معروفــــــة     وحصــــ

ــل     ــت بغافــ ــد ولســ ــم ضــ ــا هلــ  وأنــ
 

ــرب  ــائم  )١(إين حبـــــ ــة قـــــ  الباطنيـــــ
ــي  ــرب الكـــافرين مراجلـ  جاشـــت حبـ

 
 كم قد ظفـرت ـم فلـم أظلـم وكـم            

ــل    ــم قاتــــ ــل ســــ ــاملني كمثــــ  للظــــ
 

ــين  ــقني وإنــــــ ــار الفاســــــ  إين دمــــــ
ــازل )٣(علــــيهم كالقضــــاء )٢(إين   النــ

 
 لـــى يـــدي هالكهـــم ودمـــارهم   وع 

ــل  ــة حابـــ ــوم هلـــــم ككفـــ  وحصـــ
 

ــيهم   ــوم تنجـــ ــون  أن حصـــ  يرجـــ
 

                                                        

 .حلرب ): ج، ب (يف  )١(
 .آيت ): ب(يف  )٢(
 .بالقضاء ): ب(يف  )٣(
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ــاحل  ــم وراء الســــ ــا وأحلقهــــ  حقــــ
 

ــا    ــون إهلنـــ ــيهم بعـــ ــوف أنفـــ  ولســـ
ــهم وزالزل  ــواعق أفنيتـــــــــ  بصـــــــــ

 
ــز   ــر معجـــــــ ــدين بنصـــــــ  اهللا أيـــــــ

ــادل    ــام العـــ ــرمت باإلمـــ ــد ظفـــ  فلقـــ
 

ــروا     ــذاك وأبشـ ــاعتربوا بـ ــوم فـ ــا قـ  يـ
ــل   ــره أو عاقـــــــ ــز يف أمـــــــ  ملميـــــــ

 
ــبهة    مــــا بعـــــد مـــــا عـــــاينتموه شـــ

ــل     ــب أو راجـ ــن راكـ ــال مـ ــري املـ  خـ
 

ــه  ــالة علــــــى الــــــنيب وآلــــ  مث الصــــ
 مجع ألفا ومثامنائة فارس من $ يوم الشرزة وذلك أنه  الغر احملجلة $ومن أيامه    

قبائل يعـرب ومـذحج وجنـب وعـنس وزبيـد يف شـهر شـعبان سـنة اثنـتني ومخسـني                 
 مبن معه من مهدان وجنب وسنحان يف     وض حامت بن أمحد من صنعاء     ، ومخسمائة  
فلـم  ، وعشـرة آالف راجـل فيهـا ثالثـة آالف قـائس           ، فارس كلـها معـدة     )١(تسعمائة

امليمنـة وامليسـرة وكـان يف    :  عسـكره $فرتـب  ؛  إال قليـل $يكـن رحـل اإلمـام    
 قتاال شديدا وصـار  $فتنازل الناس وقاتل ؛ القلب ومن معه من األشراف والشيعة  

اللـهم إنـه مل يبـق إال    : عنـد ذلـك  $فقال ، لشجعان ألنه بغيتهميقصده مجاعة من ا  
إن ظفر القوم اليوم بنا ظهر مذهب الباطنية وارتفع يف مجيع         : وقال يف نفسه  ، نصرك

فعنــد ذلــك أرســل  اهللا تعــاىل رحيــا عاصــفا مــن   ،الــبالد وهــدم اإلســالم واملســلمون
ا رحيهـم فـامحلوا  مث   إـ :  وقـال  $فقابلت وجوه أعدائه فاستبشـر اإلمـام      ، الشرق

فلم يزل الطـرد  ، فازم القوم فأعطى  اهللا النصر ومنح القوم أكتافهم       ؛ محل من جه  
فيهم والقتل الذريع حىت اجنلت املعركة عن مخسمائة قتيـل ومخسـمائة أسـري وقريـب           

ــك ــزل اهلزميــة يف مهــدان إىل صــنعاء ، مــن ذل ــوا   ، ومل ت ــوا مــن صــنعاء وتعلق مث ازم
مث تقـدم اإلمـام     ،  بعسكره إىل حمطتهم فأقـاموا ـا ليلـتني         $ اإلمام   وعاد، احلصون

                                                        

 .سبعمائة ): ج، ب (يف  )١(
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ومل يـدخل بالعسـكر   ، إىل حنو صنعاء وقد كان أمن أهلها فحـط بـالقرب منـها          $ 
مث أمـر خبـراب درب غمـدان الـذي عمـره حـامت بـن         ، خوفا من معرم بأهـل املدينـة      

الوقعـة خضـعت لـه    وبعـد هـذه   ، وكانت فيه عناية أكيدة جدا فعفيـت آثـاره       ، أمحد
 يف ناحية بيت بـوس حـىت   $وأقام ،  امللوك األكابر وذلت له الليوث القساور   $

بذلت فيه األموال اجلليلة من حامت بن أمحد إىل مائة ألف من حممد بن سباء صـاحب       
ويف هذه الوقعة يقـول القاضـي   ، عدن سوى األطيان وغريها فسلم  اهللا من مكرهم       

 يف عيد الفطر وقـد عيـد   u رمحه  اهللا وكان من أوليائه حممد بن عبداهللا ا حلمريي 
 :جرة سناع

ــعودها ــدرها وســـ ــها بـــ  وإذ أنـــــت منـــ
 

ــىن  )ــدها  )١ ــاد إذ أنــت عي ك األعي ــ  ب
ــا وتعيـــــــدها    كمهتهع ــديها لنـــــ ــاء تبـــــ  بعليـــــ

 
ــيلة   ــل فضــ ــات كــ ــبقت إىل غايــ  ســ

ــدين يـــا ابـــن حممـــد  )٢(وصرت كمثل الشمس باد عمودها   أقمـــت منـــار الـ
ــرب    ــثري لــــ ــجودها كــــ ــاملني ســــ  العــــ

 
ــرة    ك بغـــ ــ ــاق منـــ ــرقت األفـــ  فأشـــ

ــدها     ــها جديــ ــل منــ ــذ كــ ــيافه مــ  وأســ
 

ــد    ألســـت الـــذي أحييـــت ديـــن حممـ
ــودها   ــها وســ ــايل قــــد حمتــ ــيض الليــ  وبــ

 
ــذي ذَ  ــهتركَّألســـــت الـــ ــا وقعاتـــ  نـــ

 شـــهودها  )٣(وصـــنعاء واجلـــوفني بـــاقٍ    
 

ــهري وصـــعدة      بنجـــران والغيـــل الشـ
ــدها     ــوم ذاك عميـ ــرو يـ ــن عمـ ــد بـ  وزيـ

 
ــوم  ــا  ويــ ــار خبيلنــ ــن ذمــ ــنا مــ   ضــ

 تعــــادي  ــــم خيــــل خفــــاف لبودهــــا 
 

 كتائب من جنب بن سعد ومذحج 
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ــا   ــها غمودهـــ ــيوف فارقتـــ ــا ســـ  عليهـــ
 

 ــز ــا  يهــ ــيج كأمنــ ــراف الوشــ  ون أطــ
ــدها    ــها ووليـــ ــادي كهلـــ ــا األعـــ  علينـــ

 
ــيعان أقبلـــت   ــد  شـ ــلنا جنـ ــا وصـ  فلمـ

ــودها     ــي أسـ ــاس حتمـ ــن األخيـ ــيس عـ  ألـ
 

ــهم    ــالء كذبنـ ــا يف اخلـ ــوا ظنونـ  وظنـ
  ــتتب ــا واشــ ــا )١(ودارت رحاهــ  وقودهــ

 
ــا     ــتجر القنـ ــل املـــوت واشـ ــا أطـ  وملـ

ــبريٍ   ــال ثــــ ــا جبــــ ــا ركودهــــ   مث أرســــ
 

ــا      ــاة كأمنـ ــدر القنـ زت هلـــم صـ ــ  ركـ
ــا وأىن   ــردى حقـ ــاض الـ ــا )٢(حيـ  ورودهـ

 
ــذه   ــربا فهــ ــنفس صــ ــر الــ  وقلــــت ملــ

ــدها   ك أريـــ ــ ــا يل فتلـــ ــون خالصـــ  تكـــ
 

ــهادة   ــر وإال شـ ــن نصـ ــإن مل يكـ  )٣(فـ

  يــــــل عديــــــدهات قلكـــــثري إذا شــــــد 
 

ــبة   ــة عصـ ــن أهـــل الديانـ ــاك مـ  وواسـ
ــد حـــني جنودهـــا      ــا فعلـــت مـــن بعـ  مبـ

 
ــرت   فليـــــت قبـــــورا باملدينـــــة  بشـــ

ــال متيــــدها     ــا تلــــك اجلبــ ــادت هلــ  فكــ
 

ــعقة  ــيهم صـ ــعقنا علـ ــة )٤(صـ  مذحجيـ
 لقـــد كــــادت األبطـــال مجعــــا تبيــــدها   

 
ــوال صــعودها     ــود ل ــا لألكــام  الس  في

ــئٍني  ــس مـــــ  لتـــــــها قيودهـــــــا ثقَّومخـــــ
 

ــئ  ــس مـ ــدهافخمـ ز منـــها وريـ ــ  ني  حـ
ــا    ــات كبودهـ ــا خافقـ ــوف فيهـ ــن اخلـ  مـ

 
 شالئال )٥(وطاروا إىل روس اجلبال 

 ذوائبـــــه يف التــــــرب ثــــــاو مشــــــيدها 
 

ــبحت   ــف فأصـ ــدان املنيـ ــرنا لغمـ  وسـ
  ــو ــول أال عفـــ ــا يقـــ ــت أعودهـــ  ا فلســـ

 
ــامت     ــوج ح ــران املت ــن عم ــحى اب  وأض

  أو طعـــــان يقودهـــــا إىل كـــــل جمـــــدٍ  
 

 وأنــــت بــــنفس ال يــــزال نفيســــها    
                                                         

 .وانشأبت : )أ(يف  )١(
 .فأين ): ب(يف  )٢(
 .وإال منية ): ب(يف  )٣(
 .صقعة ، صقعنا ): ب(يف  )٤(
 .احلبائل ): أ(يف  )٥(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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ــدها  ســــوابق جمــــد لــــيس حيصــــى عديــ
 

ؤمنني ومـــــن   ــري املـــــ  فيـــــا ابـــــن أمـــ
ــدها   ــتقام أويـــ ــا واســـ ــنحان يومـــ  وســـ

 
ــة   ك إقالـــ ــ ــدان منـــ  إذا طلبـــــت مهـــ

ــدها   ــات إال معيــــ غ الغايــــ ــ  فلــــــن يبلــــ
 

 فعــد هلــم بالصــفح منــك وبالرضــى     
ــه يف القــــــدمي جــــــدودها  ــا فعلتــــ  ومــــ

 
ــهم     ــوابق من ــاك أن تنســى الس  وحاش

ــود     ــان ابـــن هـ  وهودهـــاإىل اآلن قحطـ
 

ــره   ــام بنصــــ ــق قــــ  أتعلــــــم أن احلــــ
ــ    ا يزيــــــــدهامقالــــــــك إن اهللا وهنــــــ

 
 وتعلم قحطان ومهدان إن عصت 

ــيس يقـــــود القـــــوم إال رشـــــيدها     فلـــ
 

ــنيب إىل اهلــدى    ــن ال ــا اب  فقــد مجعهــا ي
ــدها    ــت وحيــــ ــه إال وأنــــ ــون بــــ  تكــــ

 
 خيل الطعان مبشهد )١(فما اجتمعت 

  القنــــــا إال وأنــــــت حتيــــــدها  رحــــــِب
 

ــائنوال اعتركـــت    خيـــل وخيـــل طعـ
ــودها   مبجتمـــــــــع إال وأنـــــــــت تســـــــ

 
ــرب    زار ويعـ ــ ــا نـ ــت يومـ  وال اجتمعـ

ــتزيدها     ــن غايــــة تســ ــدها مــ ــا بعــ  ومــ
 

ــم   ــن آل هاشــ ــور مــ ك للمنصــ ــ  وإنــ
ــا     ــالم إاليهودهـ ــن اإلسـ ــم مـ ــا هـ  )٢(فمـ

 
ــروا   ك وامت ــ ــاس أعرضــوا عن  وكــل أن

ــيدها   ــا وتشـــــ ــا أركاـــــ ــد هلـــــ  تشـــــ
 

ــدنيا ألمـــة أمحـــد     ــدمت مـــدى الـ  فـ
،  احلسان يوم قصد زبيد يف سنة ثـالث ومخسـني ومخسـمائة      حملجلة ا $ومن أيامه    
وكـان أمريهـا يومئـذ فاتـك ابـن حممـد بـن        ،  أقام فيها مثانيـة أيـام      $وصلها   )٣(فلما

حىت روي أنه كان له ،وكان فاسقا خبيثا يغلب عليه اخلنا والفساد يف نفسه      ،جياش  

                                                        

 .إذا اجتمعت ): ب(يف  )١(
 .تقدم هذا البيت على الذي قبله ): ج، ب (يف  )٢(
 .وملا ): ب(يف  )٣(
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عد بذل مال جليل يف سالمته     يف هالكه ب   $فعين اإلمام   ، يف بطنه كاملرأة   )١(برميان
وذلـك أنـه قتلـه حـدا لقـول الـنيب          )٢(فأقسم باهللا لو أعطى ملـك زبيـد كلـه مـا أفـداه             

  فراوده أصـحابه علـى أخـذ    )) من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه        ((: #
وقـد  ،فقال قد نزهت نفسي عـن الطمـع عنـد أهـل زبيـد      ،املال وقالوا إنه لبيت املال      

 : ين ال أسألكم عليه شيئا وتلوت قول اهللا سبحانه وتعاىلإ: كنت قلت هلم
& ö≅ è% $ tΒ Ν ä3 çFø9 r'y™ ô ÏiΒ 9� ô_r& uθßγ sù öΝ ä3 s9 ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& �ωÎ) ’ n?tã «!$# ( ^] ــم  ]٤٧:ســبأ ــض مث 

أما أنـا فـال أقـبض مـنكم شـيئا      : فقال اإلمام،وكان القواد يعطون العساكر كفايتهم     
 معه ومع أصحابه زاد فلما فرغ الزاد كان يأمر من يشتري         وكان،كفاية وال غريها    

وكانت حاشـيته مقـدار سـتني رجـال ووىل علـى زبيـد        )٣(له الطعام ويأمر من يطحنه    
ومل يـزل  ،وعاد مسلما منصورا قد أرضى  اهللا سبحانه عـز وعـال          ، من جهته    )٤(واليا
د لــه ومــ،  يف جهــاد بعــد جهــاد وجــالد عقيــب جــالد حــىت أمشــخ احلــق قبابــا   $
وكانت كثري من وقعاته ،وأعلى له أركانا ، شيد لإلسالم يف األرض العز بنيانا  ،أطنابا

، وأنزل م ويـال وثبـورا  ، على الباطنية امللحدة أقماهم  اهللا تعاىل حىت دمرهم تدمريا      
 $فطمـس  اهللا حبميـد سـعيه    ، وسطع شـرارهم ، بعد أن كانت قد تسعرت نارهم    

إن (( #ا بني قتيـل وطريـد تصـديقا لقـول الـنيب        وكانو، وفرق مجوعهم ، ربوعهم
موكال يعلن احلق ، عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد ا اإلميان وليا من أهل بييت   

ومل يـزل  . فاعتربوا يا أويل األبصار وتوكلوا علـى  اهللا        ))ويرد كيد الكائدين  ، وينوره
                                                        

  .١٣٩٤قاموس .هو ما تشده املرأة على وسطها وعضدها : الربمي  )١(
 .ال أفدي ) ب(يف  )٢(
 .يطبخه ): ج،ب(يف  )٣(
 .على زبيد والناس من جهته ): ج،ب(يف  )٤(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
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وطمـس آثـار   ، وقمـع امللحـدين  ، وإعالء كلمة احلق الـيقني    ،  يف نشر الدين   $دأبه  
واستطار أمره يف ، وتضوع مسكه وكافوره، حىت جتلى احلق وسطع نوره    )١(املعتدين

وبـالد خـوالن واجلـوف    ، وبالد وادعة وسنحان وشريف  ، اليمن من صعدة وجنران   
ــه خبيــرب القاضــي  ، وبــالد مــذحج ونواحيهــا ،والظــاهر وصــنعاء وأعماهلــا   وخطــب ل

بع الشريف السـيد الشـهيد احلسـن بـن     وخطب له بين  ،$الفاضل عبيد موىل علي  
رمحـه    )٢(ونفذت واليته إىل السيد على حممـد العربـوين     ، عبدالكرمي احلسين رمحه  اهللا    

وأصـابه العمــى يف آخــر  ،  ثالثــا وثالثـني ســنة $وكانــت مـدة واليتــه  ، اهللا باجليـل 
وغضبت رجال مهدان عاصيها ومطيعها حـىت   ،وأسره فليته بن قاسم القامسي      ، عمره
وأنفوا أشد األنفة فرتلوا على فليتـه بـن القاسـم متشـفعني يف أمـره         ، مطتها حلبسه   قرا

 :وقصدوه بشعر يقولون فيه
 زم  حبـــــــــبلكم نلتــــــــــوي ونلتــــــــــ

 
 حنـــــن بـــــين هاشـــــم لكـــــم خـــــدم 

ــرم  كمهتهع ــا حـــ ــن جهاـــ ــوحكم مـــ  وســـ
 

ــا   ــوذ ــــ ــة نلــــ ــا كعبــــ ــتم لنــــ  أنــــ
   ــم ك تبتســــ ــ ــد قابلتــــ ك وقــــ ــ  عنــــ

 
ــة  ــرد الوجـــــــوه عابســـــ ــال تـــــ  فـــــ

 . فأخرجه على كره منه $م فليته فأقسموا ال برح حىت خيرج اإلمام فرتل إليه 
يف شــهر ربيــع ســنة ســت وســتني ومخســمائة حبيــدان مــن أرض  $  وتــويف 
ومولــده ســنة مخسـمائة مــن اهلجـرة علــى صــاحبها   . وقــربه مشـهورمزور  ،  خـوالن 

 . )٣(أفضل الصالة والسالم
 :$ ومما رثي به

                                                        

 .امللحدين ): ب(يف  )١(
 .العربوي ): أ(يف  )٢(
  .١/١٣٥طبقات الزيدية الكربى  )٣(
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ــم    ــن آل هاش ــور م ــد املنص ــى أمح  عل
 

  جـــودا بالـــدموع الســـواجم  عـــيينأ 
ــيعهم   الغمائم )١(سقى جدثا وأراه صوب كمهتهع ــام مجـ ــوىل األنـ  إمـــام اهلـــدى مـ

ــ  ــارم وثلّـ ــى واملكـ ــات العلـ  ت عروشـ
 

ــه    ــوم وفاتــ ــد يــ ــن اــ ــزل ركــ  تزلــ
ــآمت  ــايل وحشــــة كاملــ  )٢(ربــــوع املعــ

 
ــد جــل رزء  املســملني وأصــبحت    لق

ــوات    ــوم العـ ــوق النجـ ــرف فـ ــه شـ  لـ
 م

 يـــدي احلمــام بأوحـــد لقــد فتكــت أ   
ــائم    ــدفع العظـ ــا لـ ــى يومـ ــن يرجتـ  ومـ

 
 فيا موت من للمشكالت إذا غزت 

 فيوردهــــا حبـــــر القنـــــا والصـــــوارم 
 

ــا     ــعثا عوابس ــل ش ــود اخلي ــن ذا يق  وم
ــاجم   ــرب اجلمـ ــاء ضـ ــود يف اهليجـ  تعـ

 
ــ  ــال كـــل سـ ــا مـــن األبطـ  يدٍعمعليهـ

ــوائم    ــاش احلـ ــري العطـ ــة الطـ  كأجنحـ
 

ــه    ــوق جبينـ ــات فـ ق الرايـ ــ ــن ختفـ  ومـ
ــام وصــــائم     ــل يف األنــ ــري مصــ  وخــ

 
 ومـــن ميـــأل احملـــراب نـــورا وجـــة     

 )٣(فيكــبس فيهــا مثــل ليــث ضــبارم     

 
 ومن ذا يالقي األلف يف حومة الوغى 

 يقصـــر عــــن إدراكهـــا كــــل عــــامل  
 

ــرها     ــرا بنشـ ــان مغـ ــوم كـ ــن لعلـ  ومـ
 بســــمر العــــوايل والرقــــاق اخلــــواذم 

 
ــه    ــن حيوط ــالم أم م ــظ اإلس ــن حيف  وم

ــد   ــها كــــل ضــ ــدفع عنــ ــاومويــ   مقــ
 

ــن ذا حيـــامي دون شـــيعة أمحـــد      ومـ
ــدبريها غــري نــائم      ــان عــن ت ــن ك  وم

 
ــا     ــيم يناهلــ ــل ضــ ــن كــ ــا مــ  ومينعهــ

ــامل    ــغاث حـ ــاس أضـ ــته يف النـ  وعيشـ
 

 كــــأن حيــــاة املــــرء بعــــد وفاتــــه      
ــائم    ــالت احلسـ ــل املعضـ ــدير حبمـ  جـ

 
ــورى     ــدك يف ال ــق بع ــن مل يب ــا حس  أب

 
                                                        

 .وبل ) ب(يف  )١(
 .كاملآمت ) ب(يف  )٢(
  .١٤٦٠القاموس ص. األسد والرجل اجلري على األعداء : الضبارم )٣(
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ــوامل   ــل العــ ــات كــ ــد مــ ــه قــ  ولكنــ
 

  ميتــا أبــا حســن مــا كنــت وحــدك     
 )١(فــديناك بــاألرواح يــا ابــن األكــارم 

 
ــلُ  ــو يقبـ ــةًأبـــا حســـن لـ   املـــوت فديـ

 تـــزورك عـــين يـــا ســـليل الفـــواطم     
 

ــة    ــؤمنني حتيــــ ري املــــ ــ ــك أمــــ  عليــــ
ك ورق احلمــائم   ومــا غــردت يف األيــ

 
ــارق    ــا الح بـ ــك  اهللا مـ ــلى عليـ  وصـ

بيـه سـنة   املطهر األكرب كـان مـن عبـاد  اهللا الصـاحلني مـات يف حيـاة أ          : $ أوالده  
 :وفيه يقول السلطان علي بن حامت، ست ومخسني ومخسمائة 

 بصـــنعاء مـــا زمـــت إلينـــا ركائبــــه    
 

ــا املطهــــر إذ ثــــوى   أال ليــــت موالنــ
ــبه  كمهتهع ــو كاسـ ــا هـ ــا حيـــوي ومـ ــداه مبـ  فـ

 
 وليـــت علـــي األلغـــزي بـــن حـــامت      

 .)٢(وحمسن وابنتان، وقاسم ، وفليته، وسليمان، وحممد، وحيىي، ومطهر األصغر  
• * * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        

 .البيت متقدم على البيت الذي قبله ): أ(يف  )١(
 .بسقط وابنتان ): ج،ب(يف  )٢(
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  )١($ اإلمام المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة
 أمري املؤمنني أبو حممد عبداهللا بن محزة اجلـواد بـن سـليمان الـرب التقـي ابـن           هو

محزة النجيب بن علي ااهد بن محزة األمري القائم بأمر اهللا بن اإلمام النفس الزكيـة          
الرسـول ابـن أيب   أيب هاشم احلسن بن الشريف الفاضل عبدالرمحن بـن حيـىي جنـم آل              

حممد عبداهللا العامل بن احلسني احلافظ بن اإلمـام ترمجـان الـدين القاسـم ابـن إبـراهيم                 
الغمر طباطبا بن إمساعيل الديباج بـن إبـراهيم الشـبه بـن احلسـن الرضـى ابـن احلسـن              
السبط سيد شباب أهل اجلنة بن أمري املؤمنني سيد العـرب علـي بـن أيب طالـب سـيد       

 .)٢(م قريش عليهم السال
 ردأ ومـــــن فلـــــق الصـــــباح بـــــرودا

 
 نسب كـأن عليـه مـن مشـس الضـحى          

 فهي الشريفة الفاضلة زينب بنت إبراهيم بن سليمان مـن ولـد اإلمـام    u وأما أمه  كمهتهع
وكان يركـب احلمـار ويلـبس    ، حممد اخلارج بتاهرت من أرض الغرب واستقام أمره    

 .م وأبوه اإلمام حيىي بن عبداهللا عليهم السال، الصوف
، وأمثـرت مثـرا حلـو اـتىن       ،  من دوحة بسقت يف مساء اـد والعـال         uوهو  

وتفتقـت  ، واقترنت بغرائب العلم  ، ولبست البهجة أفناا  ، اكتسبت النضارة أغصاا  
                                                        

أئمـة  ، م عبد اهللا بـن محـزة أليب فـراس بـن دعـثم بتحقيـق عبـد الغـين حممـود عبـد العـاطي            انظر سرية اإلما  )١(
)) خ((مـآثر األبـرار   )) خ((الترمجـان   ، ٤٣بلـوغ املـرام فيشـرح مسـك اخلتـام       ، ١٤٣ -١/١٠٨الـيمن  

ــآليل املضــيئة   ــة األمــاين  )) خ((ال ــة   ، ٤٠٦ -١/٣٢٩غاي التحــف شــرحالزلف  ، )) خ((التحفــة العنربي
 -٣/٣٧تاريخ اليمن الفكـري يف العصـر العباسـي         ، ٥٨٦ -٥٧٨أعالم املؤلفني الزيدية    ، ٢٤٩ -٢٤١
ــريب  ، )) خ((اجلــواهر املضــيئة   ، ٦/٥٠معجــم املــؤلفني   ، ٤/٢١٣األعــالم  ، ١٦٢ مصــادر الفكــر الع

ــيمن   ــيمن     ، ٥٣٩اإلســالمي يف ال ــاريخ ال ــن ت ــحر   ، ١١٧ -١١٦املقتطــف م  ، ٣٢٢/ ٢ونســمة الس
  . ٥/٣٩٦والغدير 

  .٢٤١التحف  )٢(
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مباركـة  ، تؤيت أكلها كـل حـني     ، ظاهرة الربكة للعاملني  ، كمائمها من عجائب الفهم   
 .قطوفها دانية ، شافية زاكية نامية

؟ مـا تقـول يف أهـل البيـت علـيهم السـالم          : ليحىي بن معاذ  رمحـة اهللا عليـه         قيل
فهل يـنفح منـها   ، وغرست بأرض الرسالة، ما أقول يف طينة عجنت مباء النبوة   : فقال

، ومدحـه امللـك اجلليـل   ، وما ظنك ببيت عمره الترتيـل    ، وعنرب التقى ، إال ريح اهلدى  
مث . ؟ من ذا يدانيهم أو يسـاويهم  ،)ع(وكانت متائم  أبويهم من زغب ريش جربيل         

 :قيل فيهم
 كفـــــر وقـــــرم منجـــــى ومعتصـــــم

 
 من معشـر حبـهم ديـن وبغضـهم         

 ويســـــتدام بـــــه اإلحســـــان والـــــنعم كمهتهع
 

ــهم    ــوى حبب ــوء والبل  يســتدفع الس
 يف كـــل شـــيء وخمتـــوم بـــه الكلـــم     

 
ــرهم    ــر اهللا ذكـ ــد ذكـ ــدم بعـ  مقـ

 قـى كـانوا أئمتـهم     إن عد أهل الت     هم :قيل؟ من خري أهل األرض:أو قيل 
ــوا   ــوم وإن كرمــــ ــدانيهم قــــ  وال يــــ

 
 )١(ال يستيطع جـواد بعـد غايتـهم        

ــدم    واألســد أســد الشــرى والبــأس حيت
 

 هــم الغيــوث إذا مــا أزمــة أزمــت 
 )٢(خـــيم كـــرمي وأيـــد بالنـــدى هلـــم     

 
 يأىب هلم أن حيـل البخـل سـاحتهم     

 . الشريفة وجواهره العالية املنيفةuهذه عناصره  
شان من ظاهر مهدان يف شهر ربيع اآلخر إلحدى وعشرين ليلة خلت           بعي u ولد

 .منه سنة إحدى وستني ومخسمائة 

                                                        

 )) .جودهم((يف دوان الفرزدق  )١(
  .١٨١ -١٨٠للشاعر الفرزدق يف مدح اإلمام زين العابدين ديوان الفرزدق  )٢(
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 عند والدته ازداد ضوء املصـباح وعـال علـوا يتجـاوز املعتـاد       u وروي أنه  
 إىل الشـيخ  uوأسنده مصـنف سـريته   ، حىت بلغ دوين السقف واستقام على ذلك     

 .رأة اليت حضرت الوالدة رواه عن امل، عواض بن مسعود رمحه اهللا
أحـدمها أنـه رأى   :  قد رأى يف شـأنه منـامني  uوكان أبوه محزة بن سليمان   

فسأل ، عليه هيئة وجاللة وتعظيم عند الناس، كأن رجال عظيم الشأن يف مرتلة عالية    
 أتـى البشـري إىل   uفلما ولـد  ، ففهم من اجلواب أنه ولدك وامسه عبداهللا     ؟ من هذا   

فلمـا وصـل إىل مرتلـه     ، ا إن كنت مبشرا بعبداهللا فقد سبقك غريك       أم: والده فقال له  
 .سألته زوجته أن يسميه عبداهللا فحكى القصة

أنه رأى أنه ظهر منـه نـور ميـأل األرض كلـها فعـربه علـى جدتـه                  : واملنام الثاين 
إنـه ال  : فقد قيـل ، اكتم ذلك : الشريفة الفاضلة سيدة بنت عبداهللا احلرازي فقالت له       

مث عربها علـى رجـل وهـو    ، ر منك أو من ابنك املنصور  أو من يدل عليهبد أن يظه  
فصـدق اهللا  ،  إمـام مـن ذريتـك   أبشـر يـا محـزة ب   : يتعجب منـها فلمـا اسـتكملها قـال       

 .منامه
وكان والده محزة بن سليمان أتاه قوم من بين صرمي مث من األجارم مث من أهل  

ابن حـامت بـن أمحـد ملـا ملـك أرضـهم            يطلبون منه القيام واملدافعة عنهم على        )١(عرار
ال فرج لكم على يدي وإمنا فرجكم على يدي هذا الصيب وهو بني يديـه ابـن             : فقال

 . يروي ذلكuمسعنا ذلك عمن رواه عنه ،العشر السنني أو دوا
كـان قـد   ،وكان محزة من فضالء أهل عصره وعيوم له معرفة بـأنواع العلـوم         

وكان يروي عـن  ، ن جعفر بن أمحد قدس اهللا روحهأقام مع القاضي العامل مشس الدي    

                                                        

 .من بين حرمي من األجارم من اهل جنران ): ج(يف  )١(
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وكـان معروفـا بالسـخاء      ، لو دعا ألجبنا دعوته   : أنه  يصلح لإلمامة ويقول    : القاضي
ومـن سـخائه أنـه لقيـه ضـيف ومل يكـن معـه        ، واملروة والطهارة والعبـادة والشـجاعة   

ور بـاهللا  وفيه يقـول اإلمـام املنصـ   ، فشقه واشترى له طعاما به  ، فعمد إىل ردائه  ، شيء
uيف كلمة له ملا المته امرأته يف مساحته فقال مفتخرا : 

ــن أب   ــية مــ ــاس للوصــ ــت بنــ  ولســ
 ي

ــه   ــه خبطــــ ــى بنيــــ ــإن أيب أوصــــ  فــــ
ــذب   كمهتهع ــري مكـ ــربد غـ ــول الـ ــق فضـ  وشـ

 
 وبــــاع تراثــــا مــــن أبيــــه لضــــيفه     

 ما أخربنا به بعض اإلخوان كثرهم اهللا عن اإلمام املنصور باهللا أنه ضرب ومن ورعه 
فمرت به دواب ما استجاز الركوب علـى أحـدها   ،  يوم الشرزة فبقي عقريا يف رجله 

 .ويف تلك احلال الرخصة جائزة-
 .وأما سليمان بن محزة فكان فاضال عاملا ورعا وحيدا يف عصره

 بإســناده إىل الشــريفني األمرييــن  الفاضــلني u روى مصــنف ســرية اإلمــام 
أنـه ملـا أتامهـا خـرب نعـي      :  تعـاىل يعقوب وإسحاق ابـين حممـد بـن جعفـر رمحهمـا اهللا         

اآلن يأسـنا مـن القـائم  مـن أهـل بيـت رسـول اهللا صـلى اهللا           : سليمان بن محزة قاال     
نعـم كـان   : قاال؟ وهل كان يصلح هلذا األمر  : عليه وآله وسلم يف عصرنا فقيل هلما      

 .له أهال
بيـه  وأما محزة بن علي فإنه مات غالما صغريا قد بلغ العشرين وافدا من جهة أ     

 .إىل حرض على األمري غامن بن حيىي احلسين 
وأما علي بن محزة رضوان اهللا عليه فكان من عيون أهل عصره وأفاضـل أبنـاء       

وهو أحد اخلمسة الذين مجعهـم عصـر واحـد    ، ويصلح للزعامة، دهره يؤهل لإلمامة  
، ذكر ذلك مصنف سرية اإلمام املتوكـل علـى اهللا علـيهم السـالم      ، يصلحون لإلمامة 
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 بعد أن سأل عن أفضـل أهـل    uاتصلت به دعوة اإلمام السيد أيب طالب األخري         و
وكـان  ، وكـان لـه حصـن بكـر    ،  بـذيبني  uالبيت عليهم السالم فأشري إليـه وقـربه         

فمما روي فيه . ويثيب عليه باجلوائز السنية  ، نبيه الذكر يقصد باملديح   ، عايل الصيت 
 :زكريقول شاعر وفد إليه من صنعاء يقال له علي بن 

 عليـــا محـــام الضـــد عنـــد التكـــافح    
 

 دع الشعر وامدح خري هاشم عنصـرا       
ــح  كمهتهع ــة راجـــ ــل يف الربيـــ  بعلـــــم وعقـــ

 
 فىت فاضال  يسمو على الناس كلهم 

ــ ــحــــ ــام ورائـــ ــاد يف األنـــ  عطايا لغـــ
 

 ـغياث اليتامى مشبع الضيف باذل ال 
 كحجـــاج بيـــت اهللا حـــول األبـــاطح

 
 ترى الناس أفواجا لدى سوح داره 

 :ولبعضهم من قصيدة يستنهضه للقيام يقول فيها
 ــق ــامشي العتيــــ ــت باهلــــ ــا التقــــ  ملــــ

 
ــابوقَ  ــي  ِذتلَــــــ ــرورةنيِبــــــ  ً مســــــ

ــق  كمهتهع ــوث الغريــ ــاين وغــ ــتنقذ اجلــ  مســ
 

ــرسوشـــــأَ  ــم مـــــن غـــ ــين هاشـــ   بـــ
 ومحـــــزة الـــــرب الكـــــرمي الشـــــفيق    

 
ــم   ــو هاشـــــ ــاجلود أبـــــ ــاه بـــــ  ربـــــ

ــق     ــه طليـــ ــاك بوجـــ ــالبحر يلقـــ  كـــ
 

ــب كالصــــارم يف     العــــزم بــــل فشــ
 نـــــوح محامـــــات بـــــوادي العقيـــــق 

 
 مل يصــــــبح الكــــــأس وال هاجــــــه   

 أن هــات صـــرفا مـــن عصـــري املقيـــق  
 

ــحرة  ــاقي يف ســـــ ــا الســـــ  وال دعـــــ
ــق    ــه خليــــ ــاملرجو منــــ ــت بــــ  فأنــــ

 
ــياعه   ــق وأشــــ ــانعش احلــــ ــم فــــ  قــــ

 فهو القائم بأمر اهللا احملتسب يف سبيل اهللا املنابذ ألعـداء اهللا      وأما محزة بن أيب هاشم     
 يف بعـض   uوقد ذكره اإلمـام املتوكـل علـى اهللا          ، ضله املخالف واملوالف  شهد بف 

رسائله على املطرفية الشقية يف من ذكر من أهل البيت عليهم السـالم الـذين أنكـروا       
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وكانــت لــه مــع بــين الصــليحي وقعــات مشــهورة  . وردوا علــيهم، مــذهب املطرفيــة
 .ومواقف مأثورة 

قـد اجتمـع أهـل الطـرف وأراد      يف بعض أيامه يف مسجد حلملم و uوكان  
فأحدث واحد بالقرب من املسجد صوتا يريـد تفريـق         ، الصلح بينهم يف أمور كانت    

مـن هـذا الـذي    : الناس حىت ينصرفوا بغري صلح فلما مسعه محزة قدس اهللا روحه قـال         
 ورآه uفـأنزل اهللا بـه الـربص يف جملسـه عقيـب دعائـه             ، غري حمضرنا غري اهللا لونـه     

ومل يـزل جماهـدا حـىت مضـى حلـال      ، آيـة شـاهدة بفضـله وكرامتـه    الناس حىت وصـار   
آخر سنة تسع ومخسني وأربعمائة يف أيـام      )١( يف املنوي  uوقتل يف املعركة    ، سبيله

 : يقاتل يوم قتله وهو يقولuعلي بن حممد الصليحي وكان 
 طعـــــن غـــــالم بعـــــدت أنصـــــاره   

 
ــاره  ــائرا غبـــــ ــا ثـــــ  أطعـــــــن طعنـــــ

 وانتزحت عن قومه دياره كمهتهع
 :فيه يقول شاعر املكرمو

ــرعا  قرمــــــا ومل أرض بــــــه أن يصــــ
 

 وصــــرعن بــــاملنوي مــــنكم ســــيدا    
ووقـف عنـده سـبعون      ، وكان جيشه ألفا ومخسمائة فارس ومخسة عشر ألف راجـل          كمهتهع

وقتل معه عشرة من رؤسـاء مهـدان كـل     ، شيخا من مهدان جيالدون معه حىت هلكوا      
اىل انتقـام قاتلـه علـي ابـن حممـد        وعجـل اهللا تعـ    ، واحد له عشرة ذكور وعشر بنـات      

فلم حيل عليه احلول حىت قتله سعيد بن جناح يف شـهر ذي القعـدة لسـبعة           ، الصليحي
وقتـل معـه بنـو عمـه     ، وقيل سنة ثالث وسـبعني   ، أيام خالية منه سنة ستني وأربعمائة     

 : يف قصيدة منهاuوقال اإلمام . وسبيت حرمه 

                                                        

 .موضع يف اخلشم  )١(
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 وأبـــــو أيب فهــــــو الــــــنيب اهلــــــادي 
 

 يل عــن أيب عــن جــده  كــم بــني قــو   
ــنادي    ــناد مـــــن إســـ ــك اإلســـ  ماذلـــ

 
ــا أشـــياخنا       وفـــىت يقـــول حكـــى لنـ

 يف مقتضـــــى اإلصـــــدار واإليــــــراد   
 

ــف     غ ملنصـ ــ ــر البليـ ــن النظـ ــا أحسـ  مـ
ك دانيــــــه عــــــن اإلبعــــــاد     ــ  يغنيــــ

 
 خـــذ مـــا دنـــا ودع البعيـــد لشـــأنه     

 :وذكر محزة عليهما السالم...وقال فيها  
ــاد   ــه الوقـــــــ ــامه وبعزمـــــــ  حبســـــــ

 
ــ  ــدى أفلـ ــش اهلـ زة نعـ ــ  يس جـــدي محـ

ــوادي  كمهتهع ــول عـ ــة واخليـ ــط العجاجـ  وسـ
 

ــه   ــأس محامــ ــما إىل أن ذاق كــ  حســ
 علـــــم العلــــــوم وزاهـــــد الزهــــــاد   

 
 وســــليله جــــدي علــــي ذو العــــال     

 عـــــن فـــــرط إبـــــراق وال إرعـــــاد    
 

 مل يرتــــدع يف حربــــه عــــن عــــامر    
، ال وشـبام يعين عامر بن سليمان الزواحي الذي قتله األمري احملسن بـن احلسـن بـني ثـ       

وثأر حبمزة بـن أيب هاشـم عليهمـا السـالم ومحـل السـلطان عـامر بـن سـليمان علـى                       
فوقع يف حنـره وعطـف عليـه     )١( مث لقاه الرمح يف هزمته     uاألمري احملسن فتطارد له     

، فشل شيعي من خلصـان الزيديـه كنانتـه ورمـاه بسـهم كـان فيـه محـام ولـده           ، ولده
 :فقال الشاعر من الزيدية

ــ ــىي وكانـــــ  ا ملكـــــــي محـــــــريحيـــــ
 

ــه   ــامرا وابنــــــ ــا عــــــ ــا قتلنــــــ  إنــــــ
 :وقال ميدح احملسن وذكر طعنته كمهتهع

ــة و ــني عجاجــ ــل بــ ــواخليــ  )٢(ِرنوســ

  
 هللا در حمســــــــن مــــــــن طــــــــاعن   

ــر   كمهتهع ــوت أمحــ ــها مبــ ــه منــ ــمنت لــ  ضــ
 

ــة   ــف الشـــريف بطعنـ ــه كـ  جـــادت لـ
 

                                                        

 .هزم مادة : املنجد. مجعها هزوم وهي للثغرة من الترقوتني : هزمه )١(
  .٥٢٦القاموس . لبوس من قد كالدرع : السنور )٢(
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 :وقال اإلمام املنصور باهللا بعدما تقدم
ــداد  ــن التعـــ ــه عـــ ــرت مكارمـــ  كثـــ

 
ــليله   ــىوســ ــليمان الرضــ  جــــدي ســ

ــداد  كمهتهع ــه كــــل أخــــي تقــــى وســ  يرويــ
 

 وحلمــــزة ســــبق إىل طــــرق العــــال    
 إال امــــــرؤ هــــــاد منــــــاه هــــــادي    

 
 واهللا مــــــا بــــــيين وبــــــني حممــــــد    

ــن استشــــهاد      ــانكم عــ ــى عيــ  وكفــ
 

ــه    ــاينتموا أحوالـــ ــذي عـــ ــا الـــ  وأنـــ
ــدن إىل ســـــنداد     ــن عـــ ــاس مـــ  للنـــ

 
ــا    ــنا أمرنــ ــد عرضــ ــا قــ ــلوا فإنــ  وســ

 الرسول عماد الدين حيـىي بـن محـزة طـول اهللا عمـره بسـنده        وأخربين األمري شيخ آل    
 وأراد أوالده نقلـه مـن املوضـع الـذي دفـن فيـه       uإىل بعض أهله أنه ملا دفن محزة       

 فأقاموا مدة يطوفون بقربه لـيال حـىت أمكنتـهم الفرصـة فحملـوه يف مشلـة             uمحزة  
ث  كـان قـربوه   وملا نقلوه من حيـ ، ليال وله نور ساطع يرى منه أهداب تلك الشملة 

 .يف بيت اجلالد رضوان اهللا عليه 
 فكان من فضالء العتـرة وعلمائهـا   u وأما أبوهاشم احلسن بن عبدالرمحن   

وله دعوة حسنة وهي تكشـف    . وكان قد دعى إىل نفسه سنة مثان عشرة وأربعمائة        
ــنفس يف الزهــد   ،  عــن فضــله وغــزارة علمــه وهــي موجــودة   ــاب سياســة ال ــه كت ول

 .والوعظ
 وإن كــان قــد دخــل صــنعاء وأقــام فيهــا يف ســنة ســت   uل أيامــه  ومل تطــ

.  واستقام أمره حىت عارضه الشقي احلسني املرواين ال رمحـه اهللا       ، وعشرين وأربعمائة 
وكان قدم مـن احلجـاز    ، ومشهده هناك مشهور مزور   ، وتويف بناعط يف بالد حاشد    

دا هؤالء فإم قدوة وأما من ع، وقد بينا خربه فيما مضى، محزة وحممد: ومعه ولداه
، و تسـنموا ذرى الفخـار السـامية     ،قد تبوأوا غرف الشرف العالية    ، أعالم سادة أجماد  
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وأنسـام  ،وما حال قـوم أحسـام نبويـة       ، واحلق إليهم منسوب  ، فاد م معصوب  
أو يوجـد هلـم     ، فهـل هلـؤالء مـن عـديل       ! وطـاب خمربهـا   ، قد أشرق جوهرها  ، علوية
 .وقوم خرية كرماء، ء حلماءإم ملعشر جنبا؟ مثيل

وينتـهي إلـيهم يف   ، فهذه صفة أبآئه عليهم السالم الذي ينتمـي إلـيهم يف نسـبه           
وإذا كانـت  ، فما ترى حال هذه األنساب واألفعال يا مـن مييـز بـني األقـوال          ، حسبه

، وحالـة عاليـة منيفـة    ، إا لصـفة شـريفة    ؟ فكيف ترى حالته  ، هذه صفتهم أوحالتهم  
 :كما قال بعض من مضى وهم أخلق به وأوىل وإياهم لuوإنه 

ــا    ــد مرتفقـ ــان اخللـ ــم يف جنـ ــىن هلـ  بـ
 

 من أهل بيت ترى ذا العـرش فضـلهم        
 والطيـــــبني ثيابـــــا كلمـــــا عرقـــــوا    كمهتهع

 
ــا أزمـــــة أزمـــــت  ــني إذا مـــ  املطعمـــ

ــق   ــالق تتســــ ــارم واألخــــ  إن املكــــ
 

ــم   ــد أوهلـــ ــرهم يف اـــ ــأن آخـــ  كـــ
 روا قمروا أو فاخروا فخرواإن قام  أو فاضلوا فضلوا أو سابقوا سبقوا 

ــورق   ــة الـ ــد الباعـ ــوفس عنـ ــا تنـ  كمـ
 

ــوا   ــاهم إذا دفنــ ــافس األرض موتــ  تنــ
 :u صفته  

، حديـد البصـر   ، أقـىن األنـف   ، روي اللون ، تام اخللق ،  طويل القامة  uكان  
قـد  ، كـأن شـيبها قصـب الفضـة صـقالة وصـفاء           ، أبلج كث اللحية  ، فيه حدة مفرطة  

. حىت فاق أهل عصره يف خلقه كما فاقهم  يف خلقه  كسي الكمال واملهابة واجلمال     
ولقد روى لنا بعضهم أنه رآه يف حال صباه وعنفوان شبابه وأنه إذا سجد يرى نور          

. وجهه فيما حياذيه يتردد كما يتـردد نـور الشـمس عنـد وقوعـه مـن املـاء يف اجلـدار                 
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خيضــب : وقــال لــه بعضــهم،  وقــد غلــب الشــيب علــى عارضــيه خاصــة uمــات 
 :فقال بديها. )١(عارضيه

ــئي ــني الرشـــ ــد )٢(اتيف أعـــ  الرغاديـــ
 

 قــالوا اخضــب الشــيب إن الشــيب منقصــة 
ــيد   كمهتهع ــني الصــ ــولكم يف أعــ ــيض قــ  نقــ

 
ــت  ــه  : فقلــــ ــتم وهيبتــــ ــا قلــــ  ذاك كمــــ

 )٣(على البيـاض فهـل نرضـى بتسـويد         

 
ــرض    ــن عـ ــاس عـ ــربنا النـ ــذين ضـ ــن الـ  حنـ

،  مـن املخـالطني    يعرف بـذلك مـن خـربه      ، قوي الفراسة ،  صادق احلدس  uوكان   
ولكـم مـن أمـر أخـرب بـه قبـل أوانـه باحلـدس فكـان                 ، ويعد باليقني من مجلـة احملـدثني      

اتقـوا فراسـة املـؤمن فإنـه     ((: كذلك وهو معىن قول النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     
 :قال الشاعر، )٤ ())ينظر بنور اهللا

ــ ــا  ـــ ــد مسعــ ــد رأى وقــ ــأن قــ  ن كــ
 

ــك الظــــ    ــن بــ ــذي يظــ ــي الــ  ـاألملعــ
 uكر طرف من مناقبه وأحواله ذ كمهتهع

وإمنـا نـذكر اليسـري ففيـه كفايـة ومقنـع ملـن            ، هذا باب ال سبيل إىل استقصـائه      
 . وإال فأحواله ظاهرة وبدور شرفه باهرة uقلت خربته به 

مل يعـرف لـه شـغل يف        ،  من صغره على أشرف طريقة وأزكى حالة       u نشأ
 مـن أثـق بـه كـل الثقـة أنـه       وأخـربين ، حال صباه باللعب وال ميل إىل اللهو والطـرب      

u       ملا فرغ من تعلم القرآن الكرمي يف حال صغره وأدرك منه الـوطر أخـذ يتأسـف 

                                                        

 .عارضه ): أ(يف  )١(
  .٣٨٤معجم قواميس اللغة . الظاهر أنه مجع رشا وهو ولد الظبية  )٢(
  .٣٠٥)) خ((ديوان اإلمام عبد اله بن محزة  )٣(
رح البخـاري  وفتح البـاري يف شـ   ، ٣١٢٧ برقم ٥/٢٧٨ والترمذي  ٣٠٧٣٠ برقم   ١١/٨٨كرت العمال    )٤(

٣٨٨/ ١٢.  
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 uفـأعلم بعـض إخوتـه والـده     ، على ضياع العمر وفوات العلـم وأطنـب يف ذلـك         
يـا بـين إنـه مل ميـض مـن املـدة إال القـدر الـذي             : وقـال لـه   ، بذلك فدعاه وحتدث معه   
مث انتقـل  ،  قد وصلت إليه وأنـت مسـتقبل فشـمر يف ذلـك    ميكنك أن تصل فيه إىل ما   

ــم   ــك إىل الدراســة يف أنــواع العل فأخــذ يف علــم األدب حــىت جل يف أغــواره  ، بعــد ذل
ولقد كان حيفظ من شـواهد     ، وبرز يف ذلك تربيزا بليغا    ، والتقط من درره من قراره    

 .اللغة ما مل حيفظه أحد من أهل عصره 
، ونـاعش احلـق يف دهـره   ، ل الرسـول يف عصـره    األمري الكـبري شـيخ آ     وأخربين  

أبـو املظفـر حيـىي بـن محـزة بـن سـليمان طـول اهللا عمـره                ، ذو الشـرفني  ، عماد الـدين  
قـد قرأتـه شـرفا    : مث قال لـه ،  جملدا فيه أشعارuأنه رأى مع اإلمام  : قدره )١(وأعال

 فأخذته وجعلت أسـأله مـن     : فخذه فاسألين عن أي قصيدة منه شئت قال        )٢(فحفظته
أوله ووسطه وآخره وأنا أذكر له بيتا من القصيدة فيأيت ا تامة حىت اسـترويته عـدة             

وأخــربين الفقيــه العــامل مجــال الــدين عمــران بــن احلســن بــن ناصــر  أدام اهللا  . قصــائد
أنـا  : أنه قال: سعادته عن بعض من له حظ وافر من احلفظ ألشعار القدماء واحملدثني     

وفالن حيفظ مثلها وذكر رجال من أهل األدب وحنن   ،  قدر مائة ألف بيت    )٣(أحفظ
 شيئا وكان إذا عرض البيت من القصيدة  uال نعد حفظنا إىل جنب حفظ اإلمام        

مـن الكتـاب والسـنة أو غريمهـا مـن كـالم العـرب روى         )٤(حيتج به على لفظة غربيـة     

                                                        

 .شرف ): ج(يف  )١(
 .أشرفا مث حفظته ): ج(يف  )٢(
 .أحفظ : قال): ج(يف  )٣(
 . غريبة ) ج(يف  )٤(
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مـن  وقد حيكي كثريا ، سبب إنشائها ونسب قائلها )١(القصيدة أو أكثرها ورمبا روى   
 .أشعاره إىل غري ذلك من األحوال املشاهدة له يف هذا الباب من السبق 

 uمث ارحتــل ،  عارفــا بأيــام العــرب علــى ضــرب مــن التفصــيل uوكــان 
للقراءة إىل الشيخ العامل حسام الدين أيب حممد احلسن بن حممد الرصاص رضـوان اهللا   

وإليـه انتـهت رئاسـة      ، هواملـربز علـى أبنـاء دهـر       ، وكان عامل الزيدية يف عصـره     ، عليه
فوقـف عنـده رضـي اهللا عنـه فقـرأ يف         ، أصحاب القاضي مشس الدين قدس اهللا روحه      

 .األصوليني حىت فاق األقران وتقدم الكهول والشبان 
 أنه كان يكتب يف لوح عشرا يف أصول الدين يف جانـب ويف       uوحكى يل   

حفظتـها وهـذا   وقرأت هـذه ثالثـة أشـراف و   : جانب آخر عشرا يف أصول الفقه قال  
 يف أصـول الـدين     uفجمع بني القراءة يف فنني وصـنف         )٢(ثالثة أشراف وحفظتها  

وكـان مـن حماسـن تصـانيفه يف حـال صـباه ودراسـته         ، قبل بلوغ العشرين من مولده    
 وهـو جـواب رسـالة    ))   الشـفافة ((عند شيخه حسام الدين قدس اهللا روحه كتاب        

  تشـتمل  ))الة الطوافة إىل العلمـاء كافـة  بالرس((وومسها ، أنشأها رجل من أهل مصر 
وهي نيـف   ، التعقيد والتقعري : بألفاظ يغلب على كثري منها    ، على مسائل يف األصول   

فمـا  ، فطافـت علـى كـثري مـن البلـدان     ، وموردها أشعري متفلسـف   ، وأربعون مسألة 
ان ألنه ك؛ وال رام فتح باا حىت انتهت إىل الشيخ املقدم ذكره ، تصدى عامل جلواا  

فـأمر رضـي اهللا     ، وحربا من أحبـار اإلسـالم     ، يف علم الكالم مشسا مشرقة على األنام      
مــع ،  بأحســن جــواب وأوضــح خطــابuفأجــاب ، عنــه اإلمــام أن جييــب عنــها

 .حماكية للعقد الفريد ، فجاءت حالية اجليد، اإلجياز يف األلفاظ واالستيفاء للمعاين
                                                        

 .ذكر ): أ(يف  )١(
 .وحفظتها : ساقطة ): ج(يف  )٢(
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: #والصـالة علـى حممـد    ، عليـه  فيها بعد محد اهللا تعاىل والثنـاء         uوقال  
، حاسـرة لثامهــا ، فـإن الرسـالة الطوافـة انتـهت إلينـا إىل أرض الـيمن قاطعـة خطامهـا        

ومــرت ، كــم واد جزعــت،)٢(وتصــعد معاقــل الوعــول ، )١(تقطــع ااهــل واجلهــول 
 ...وشامخ طلعت، قطعت

ــا وكانـــت دوننـــا مصـــر      حـــىت أتتنـ
 

 تأيت علـى النـاس ال تلـوي علـى أحـد           
 .ومل يكن كلسان األعشى، ا جاءت مبا برد األحشاءلكنه كمهتهع

ورأس املوحـدين أيب علـي احلسـن عالمـة     ، فلما اتصـلت حبسـام الـدين      : مث قال 
كسـرت مـن   ، ويرد الطرف خاسئا حسـريا   ، عاينت ما يبهر العقول نورا    ، أهل اليمن 

هيـت  : وقالـت ، وسـلمت لـه القيـاد     ، وقبضت من كفهـا   ، وطامنت يف أنفها  ، طرفها
وصـارت إىل مـن صـار    ، ألقـت رحلـها حبيـث حـط الفضـل رحلـه       ، ري هـاد  لك يا خـ   

وال ينـهض  ، وكان يومئذ مشغوال بتصانيف وأجوبة ال يقوم ـا سـواه        ، للعلماء قبله 
وكنت قـد اغترفـت مـن       ، وقوم أودها ، حلل عقدها : دفعها إيل وقال  ، بعبئها إال إياه  

فامتثلت الرسم ، اضل نصراومنحتين على املن، أفرغت علي صربا  ، تياره غرفة طالوتية  
فـانظر إىل   . قـدمي أبـدي   ، مستعينا بـرب أزيل   ، وقلة إيغايل ، على كثرة اشتغايل  ، العايل

 .هذه الشذور الذهبية واليواقيت الفائقة العربية 
، واملــآء عذوبــة ورقــة،  يف الكــالم واألجوبــة فكأنــه الســحر دقــةuمث أخــذ 

 بـاجلوهرة الشـفافة   )) ووسم اجلـواب ،وفرغ اجلواب عليها من اية اإليضاح والبيان    
 يف داره حبصـن ظفـار حرسـه     u وأصحبها هذه األبيات أنشـدها       ))رادعة الطوافة 

 :اهللا تعاىل
                                                        

 .الفحول ): ج(يف  )١(
 .الوعول : ساقطة): أ(يف  )٢(
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ــر  ــا إىل مصــــــــ ــىت يبلغهــــــــ  حــــــــ
 

ــه   هــــــذي أمانــــــة مــــــن تلــــــم بــــ
ــر   كمهتهع ــة البحــــ ــل مجانــــ ــل مثــــ  م الليــــ

 
ــال   غــــــراء واضــــــحة تضــــــيء ظــــ

ــربي   ــا اجلـــــ ــها أيهـــــ ــنح عنـــــ  فتـــــ
 

 عدليـــــــــة متضــــــــــي حلاجتــــــــــها  
ــيس عليــــك مــــن وزري  ديــــ   ين فلــ

 
ــن   ــوءك مــ ــا يســ ــا مــ  إن كــــان فيهــ

ــر  ــبيحة احلشـــ ــو النجـــــاة صـــ  أرجـــ
 

ــه    ــمنتها فبـــــ ــا ضـــــ ــين ومـــــ  دعـــــ
خمـربة بأنـه مـن الشـرف يف أعـال      ،  شـاهدة لـه بـالعلو والكمـال      uمث صدرت منـه      

 .يفاعه العال
 شرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة وهو مشتمل على u ومن تصانيفه

لكــالم يف أصــول الــدين مــن التوحيــد والعــدل والنبــوءات والوعــد   األول ا.  جــزأين
الكالم يف فضـائل العتـرة علـيهم السـالم وهـو يشـتمل          : والثاين. والوعيد وما يتبعها    

ومـن  . وهـو كتـاب جليـل القـدر    ، وملـح آثـارهم  ، على نكـت حسـنة مـن أخبـارهم      
تــاب ك: ومنــها يف أصــول الــدين. صــفوة االختيــار:  يف أصــول الفقــهuتصــانيفه 

توىل الربع األول على اخلصوص وهو يتعلق  : الشايف وهو يشتمل على أربعة جملدات     
ومــن ، بأخبــار القــائمني مــن العتــرة علــيهم الســالم ومــن يصــلح للقيــام وإن مل يقــم  

 إىل وقـت اإلمـام املنصـور    uعارضهم من بين أمية وبين العباس من أمـري املـؤمنني          
  .uباهللا 

مة النبوية يف تفسري األربعـني السـيلقية وهـو           حديقة احلك  u  ومن تصانيفه 
مضمنا إيضاح األلفاظ اللغويـة  ، والتصانيف اليت راقت  ، من حماسن الكتب اليت فاقت    

:  يقـول  uولقد مسعتـه    ، وبيان املعاين على اية احلسن والتمام     ، بشواهدها العربية 
 وهو يف خـالل ذلـك   ،إنه فرغ من تأليف اجلزء الثاين منها يف سبعة أيام أو مثانية أيام        
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 الذي هو uورأيت ذلك اجلزء خبطه ، مشغول بتجهيز العسكر إىل بعض اجلهات   
، حىت إنه ال يكاد يوجد فيـه سـطر مطمـوس   ، ومن شاهده عجب من ذلك ، املسودة

هـذا مـع أن فيـه    ، وهذا شيء خارج عن املعتـاد ، وال مزيد إال النادر الذي ال يؤبه له    
 .الفائقة ما يقل مثلها يف مثله من األلفاظ الرائقة والكلمات 

وقد ذكر معىن اإلنابة وأا اإلقبال على الطاعات والقـرب   : u ومن كالمه 
وهـي دار   ،والـروح والرحيـان     ، فبذلك ينال دار اخللود والرضـوان     : مث قال ، املنجيات

ــوان وال يظعــن ، ومل ال تكــون كــذلك وهــي دار ال ينفــد نعيمهــا . القــرار ودار احلي
وكيـف ال يعمـل هلـا    ، وال ييأس أرباـا ، وال يهجم قباا، يكدر شراا وال  ، مقيمها

ــها يف الغرفــات آمنــون ، وينيــب إليهــا املنيبــون ، العــاملون ــذات ، وأهل ــازل الل ويف من
والطمـيم  املـدثر     ، والسـندس األخضـر   ، مييسون بني ثيـاب العبقـري األمحـر       ، قاطنون

ــار . والدمقســي املصــور ــها ،  هــذه الــدارمل تصــنع يف، ثيــاب خلقهــا اجلب ــر مثل ومل ت
وال ، ليســت بقهريــة وال قوهيــة وال ســريية، مل تنســب إىل تنــيس ودميــاط، األبصــار

ففي ذلك  ، وال هشامية مثقلة  ، وال تنيسية مهلهة  ، وال حضرمية حمربة  ، مفوفة مزورة 
 .)١(فليتنافس املنافسون

ــه  ، خيــل الســباق )٢(إذا أرســلت، ومــن للمخــف باللحــاق : uومــن كالم
فكـم مـن متجلـد مقطـوع     ، وكان إىل احلكم العادل املسـاق   ، ق القطيع بالساق  وألص
، وحـد الـواتر   ، وكم من موفق فاز بقدح القـامر      ، ومن ذي جلد للخد عاثر    ، األباهر

 .ومن أته الرغبة إىل الضيق عطب ، فمن أته القناعة إىل السعة فاز

                                                        

  .٤١حديقة احلكمة النبوية  )١(
 .طلقت وقد أ): أ(يف  )٢(
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 ١٦ 

ــه ــه u ومــن كالم ــاب قول ــذا الكت ــة الطاغ:  يف ه ــانظر إىل أمي ــةف ــها ، ي وفئت
؟ فهـل تـرى هلـا مـن باقيـة         ، وسطوا العاتيـة  ، وخنوا السامية ، وعزا العالية ، الباغية

وأكثـرت  ، بعـد أن طغـت يف الـبالد   ، فأحلقتها بظـاملي قـوم عـاد   ، دمهتها الداهية النآد  
حـىت كـان    ، وملكت النجاد والوهـاد   ، وثبت هلا الوساد  ، ووثرت املهاد ، فيها الفساد 

فـأي  ، هم كل يوم مجعة على مثانني ألف منرب على رؤوس األشـهاد     خيطب للواحد من  
 ö≅yδ  &،فأصبح املهىن م معـزى  ، فأحدث اهللا بعد أمر أمرا    ، طمأنينة أعظم من هذه   

�§ ÏtéB Ν åκ ÷]ÏΒ ô ÏiΒ >‰tnr& ÷ρr& ßì yϑ ó¡n@ öΝ ßγ s9 #K“ø. Í‘ ^]  فيـا لـه مـن إزعـاج مـا آملـه وأمهــه       ]٩٨:مـرمي 
أيـن  ، نظـرت يف أمـر اجلاهليـة فكـم مـن واعظـة جليـة           وإن  ، وبطش ما أشده وأطمـه    

فردوا ، وترم الواترة؟ !والفراعنة واملناذرة! والتبابعة والقياصرة! العمالقة واألكاسرة
فأصـبحت  ، وجتـارة بـائرة   ، فبـاءوا بصـفقة خاسـرة     ، وطرحوا يف الساهرة  ، يف احلافرة 

 أو يسـكن إليهـا   فهـل يـأمن الـدنيا بعـدهم لبيـب      ، وقصـورهم داثـرة   ، قبورهم عـامرة  
 .)١(أريب

وعقـود  ، وقباب معمدة ، فيها قصور مشيدة  :  يف صفة اجلنة   u ومن كالمه 
، وحـدائق متسـردة مشـيدة بالـذهب والفضـة         ، وأـار مطـردة   ، وخيـام جمللـة   ، مكللة

طينـها مـن املسـك    ، واللؤلـؤ واجلـوهر   ، والزبرجـد األخضـر   ، معمدة بالياقوت األمحر  
هـل يزهـد   ، كـن فكـان   )٢(فا قال اجلبـار القـادر  فكيف يصف الواصفون وص  ، والعنرب

وهلـب يعلـوه    ، وأمـا النـار فالنـار غضـب يف غضـب          ، أو يرقد عنـها راقـد     ، فيها زاهد 
وال يشـكا   ، ال يرحم باكيهـا   ، ونقم دائمة السقوط  ، وأدراك متناهية يف اهلبوط   ، هلب

                                                        

  .١٢١ -١٢٠حديقة احلكمة النبوية  )١(
 :....أمرا قال له امللك اجلبار ): أ(يف  )٢(
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 ١٧ 

فلـم  ، جلودا غريها ليذوقوا العـذاب     )١(كلما نضجت جلودهم بدهلا الباري    ، شاكيها
 .ينام هارا ويرد نصيحة املخوف منها 

فكيـف  ، إن الدنيا قد ارحتلت مـدبرة : يف هذا الكتاب قوله   : u ومن كالمه 
وقـد  ، أو كيـف يـركن إليهـا احلاضـر الفطـني     ، يعمل هلا مع إدبارها عمـل املسـتقبلني       

هـا  ولقد عاينـا مـن إدبارهـا عـن املقـبلني علي     ، خلت لنا فيها املثالت بأبنائها الفارطني    
أبـدت لنـا حماسـنها      ، وطـريح ودفـني   ، فكم هلا من ضـريب وطعـني      ، رؤية عني اليقني  

وألب ، حىت إذا متكنت خمالب حبها يف شغاف قلبه      ، وتدثرت بالعفة واألمانة  ، الفتانة
، فأضـرمت عليـه نـريان الفـنت    ، وجرعته كـؤوس احملـن   ، ودها بلبه قلبت له ظهر ان     

وديـن  ، فخـان فـيمن خـان     ،  منها على سـرحان   وأهبطه العشا   ،وقلبته لوجهه حريان    
إىل غـري  . وال ترفع منه األشجان ، )٢(فلم تغنه األحزان، وقيل كان وما كان، مبا دان 

 .وإمنا قصدنا التنبيه دون اإلكثار ، ذلك من فرائد كالمه الغر الثمينة
، الرسـالة اهلاديـة باألدلـة الباديـة يف السـيب ومـا يتعلـق بـه          : uومن تصانيفه   

الســيب  )٣(الـدرة اليتيمــة يف تبـيني أحكــام   :u ومـن كتبــه .   بالغـة النهايــة  وهـي 
وأوضح الكالم يف مسائل أوردها موردها ، فصل فيها شيئا حسنا يف السري، والغنيمة

 وقـال فيهـا  . فجاء فيها من الكالم مبا يـوازن اليواقيـت     ، من فقه العترة عليهم السالم    
u :      كـم بـني مـن     ، يسـلك طريقـة االسترشـاد     ومل  ، ألن موردها تعمـق يف اإليـراد

                                                        

 .بدلناهم جلودا ): أ(يف  )١(
 .يف نسخة لفم يعنه األخوان  )٢(
 .أحكام : ساقطة): ج(يف  )٣(
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 ١٨ 

وبـني مـن شـغله بطغيـه واعتراضـه          ، يتفقـد حرمـه وأغراضـه وعنابـه وإباضـه          )١(شغله
 :وجتارزه وإبغاضه

ــ     رىلكـــــــي يـــــــرى مـــــــا ال يـــــ
 

 يطـــــــــرق إطــــــــــراق الكــــــــــرى  
öθ &، ويقضـي علـى العلـم جبهلـه    ، حدد مداه ليقطـع مـا أمـر اهللا بوصـله         كمهتهع s9uρ çνρ –Š u‘ ’ n<Î) 

ÉΑθ ß™ §�9$# #† n<Î) uρ ’ Í<'ρ é& Ì� øΒF{$# öΝ åκ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 tÏ% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oKó¡ o„ ^]ــاء ــول]٨٣: النســ :  ويقــ

& (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρ é&uρ Í� ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( ^]فكيــف تثبــت طاعــة ]٥٩: النســاء 
إمنا هو فجرأ ، اعواالعتراض على ويل األمر يف األفعال واألوض، مع اخلالف والرتاع

، وسلم ملن أمرنا التسليم له، وعقل األمر وتدبر  ، فرحم اهللا امرءا تبصر وتفكر    ، وجبر
، اجلـرض  )٢(كما أن أصـل الشـرق     ، أصل االعتراض املرض  ، وسلك من الرشد سبيله   

ال  )٣(فقطـع العبـاد اتهـدون علـى كفـره     ، هل كان يف الوصي املعصوم لقائـل مقالـة    
مـا  ، سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بالعصمة وزوال الوصمة   بعد شهادة ر  ، حمالة

كان أحوج أهل الدين الصحيح إىل العمل باجلد واالجتهاد فيما وقع فيه من البـاري              
وتأبـد  ، أصـلح شسـع النعـل   ، سبحانه للنص الصريح يف إعزاز الدين ومنابذة املعتدين     

فإمنـا هـي   ، رب صرب  الكرامواص، وكن ضجيعا للحسام، عن اإلسالم باحلجارة والنبل 

                                                        

 .شغله : ساقطة): ج(يف  )١(
، ٨٧املنجـد  . ريض ك الريـق يغـص بـه    اجلـرض واجلـ  ، غصة تقول أخذته شرقة كاد ميوت منها  : الشرقة   )٢(

٣٨٤.  
 .أمره ): أ(يف  )٣(
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 ١٩ 

كـم  ، وإما إىل شقوة الزمـة ، فإما إىل سعادة دائمة، شهقة وقد أفضيت إىل دار املقام     
 .)١(والبازل والفزع، بني الودع والورع
ال تضـرب  ، وتقدم فالصالة أمامـك ، ام نفسك ال إمامك : uومنها قوله   

 أحـوج السـالح إىل      مـا ، لتصـده عـن الغايـة فتكـون للنـاس آيـة           ، وجه اجلواد السـابق   
يــا طالــب الــدين ال بـد مــن اآللــة ال تقــوم مقــام الــدرع  ، والعلــم إىل العملــة، احلملـة 
، وصـراط مسـتقيم  ، فالـدين ـج قـومي   ، انصب وارغب فال تتعب وال تتعـب     ، الغاللة

البـد  ، تنيمك يف األظلة،والوسطى توصلك حببوحة امللة، اليمني والشمال مضلة مزلة   
انظر لنفسـك وال تقيـدها   ، وال بد للمقاتل من سالح وعتاد، دللمسافر من زاد ومزا 

إن ، والشـاهد عليـك عنيـد     ، فإن هول املطلع شديد   ؛ وال تعللها بليت ولعل   ، بالوكل
ســبح مــا ، فنســأل اهللا حســن البصــرية ،مــن التكــبري مــا يكتــب علــى صــاحبه كــبرية  

 .)٢(ففي القليل مع االستقامة الربكة، استطعت بكلمة أو حركة
قليل من العلم حيتاج إىل كثري من العمل فإياك أن ينتظمـك          : u  قوله ومنها

كم بني من شغله عالج دبـر جـواده ممـن مهـه التعلـل يف             ) سعيت وحج اجلمل  (املثل  
 .إيراده

 متـــــــــنح أو تـــــــــدجل أو تعلـــــــــي  
 

 لــــو أن ســـــلمى شــــهدت مطلـــــي   
 إذا لراحت غري ذات ديل                              كمهتهع

وعنـد سـواهم   ، وأدميـه لـديهم أبـيض نـض     ،  املستحفظني به غض   اإلسالم عند 
وذلـك  ، ال يعـرف مـع التوسـم والتفـرس إال بعـد حـني        ، شاحب اجلبني ، أسود اللون 

آل ، للعلـم أربـاب وللـدين نصـاب       ، ألم طلبوه يف غري مطلبتـه فلـم يتحصـنوا جبنتـه           
                                                        

  .١٧٢ -٢/١٧١انظر جمموع اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
  .٢/١٧٣انظر جمموع اإلمام عبد اهللا بن محزة  )٢(
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 ٢٠ 

ــيهم نصــابه  ــدموا مصــممني ، حممــد أربابــه وف ــوا وإن أحجمــوا ، إن أقــدموا فأق فكون
، التـأخر عنـه ديـن وشـرف    ، إن التقدم على اإلمام تأخر عن شـريف املقـام        ، حمجمني

 . )١(والتقدم عليه شني وسرف
إن شككت يف قضية السبية فاحبث عن احلنفية يا ورع يـا            : u  ومنها قوله 

ــزع   ، أورع ــت  عــن قصــة الوصــي األن ــت، أيــن أن ، للســنة يف نتــف اإلبطــني  )٢(بالغ
، )٤(هلـك مـن كـذب القطـا    : u ومنـها قولـه  ، )٣(سـبطني وغفلـت عـن قصـة أيب ال   

 ومنـها قولـه  . لو ترك القطا لنام فعلـق رأسـها اللجـام    ، )٥(وركب يف أمره منت اخلطا   
u

 حللــت الكثيــب مــن زرود  ألفرغــا    :)٦(
 

 فقلـــــت لكـــــأس أجلميهـــــا فإمنـــــا    
 .)٧(تنبيك بأيام الصيف حرملة، ا يصلح آخر هذا الدين إال مبا صلح به أوله كمهتهع

ما كان أحوجنا من مورد السؤال إىل املعرفة والنصرة بئس         : u ومنها قوله 
قــال الصــادق األمــني عليــه وعلــى آلــه صــلوات رب  ، الســجية التغــرب بعــد اهلجــرة

فمـا حالـه إذا    )٨ ())من جهز غازيـا أو خلفـه يف أهلـه كـان لـه مثـل أجـره             ((: العاملني

                                                        

  .١٧٤ -٢/١٧٣أنظر جممع اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
 . تابعت ): أ(يف  )٢(
  .٢/١٧٥هللا بن محزة أنظر جمموع اإلمام عبد ا) ٣(
يضـرب مـثال   )) لـوترك القطـا لنـام    : ((واملثل ، طائر معروف مسي بذلك لثقل مشيه واحدته قطاة       : القطا )٤(

  .٣/١٢٤لسان العرب . ملن يهيج إذا تهيج 
 .وأمن يف أمره من اخلطا ): أ( يف )٥(
أنظـر جممـوع رسـائل اإلمـام     ، معـىن  هكذا يف املخطوطات ولكن رسالة يف هذا املوضع متصله فليس هلـا            )٦(

  .٢/١٧٥عبد اهللا بن محزة 
  .٢/١٧٥أنظر جمموع اإلمام عبد اهللا بن محزة  )٧(
 . بلفظ مقارب ٢/٢٥٤والترغيب والترهيب  ، ١٦١٩وابن حبان برقم  ، ١٦٢٩الترمذي برقم  )٨(
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وعـض كاملتأسـف علـى    ،  وإيهامـه وثبط عنه بتشـكيكه ، وطعنه بكالمه ، لسنه مبالمه 
 .إامه

ــح غــــادي   لكـــن أذاكــــم إلينــــا رائــ
 

ــدكم     ــروف عن ــاء ال مع ــاطر امل ــا خ  ي
 بتنـــا غروثـــا وبـــات البـــق يلســـعنا       يشوي الفراخ كأن الحي يف الوادي كمهتهع

ــي زادي  ــتكم أبـــــدا إال معـــ  إن جئـــ
 

ــم   ــوء فعلكـــــ ــثلكم يف ســـــ  إين ملـــــ
فمـا لنـا مبثـل حالـه والبلـوى مبثـل       ، طوىهذا الشاعر املسكني تأذى من لسع البق وال    
 .)١(خالله

، فلمـا تكـرر السـؤال مـن األصـحاب         : يف صفة هذه الرسالة    u ومنها قوله 
بالـدرة اليتيمـة يف تبـيني      (أنشأنا هذه الرسالة ومسيناهـا      ، أن جياب  )٢(وحق لكل سائل  

مث ، اعنوتلحق املقـيم بالظـ  ، على أشغال تبلبل البال الساكن) أحكام  السيب والغنيمة  
، وإن كـان فيهـا حبمـد اهللا مـا يغـين عـن الرحـل واحلـط        ، مل نتمكن فيهـا مـن البسـط     

وقيل إن السبع املثـاين  ، وإن تعذرت مشاهدة الرباب، اعتراض الربق يدل على احلياء  
فلعلـها  إن شـاء اهللا  تـرتل مرتلـة        ، هي أم الكتاب فليتدبرها اإلخوان بعني اإلنصـاف       

ويكـون مــا فيهـا كــاف   ، ن مـا عــرف أهـل األعــراف  وتعـرف املسترشــدي ، األلطـاف 
 .)٣(شاف

 :u األجوبة الكافية باألدلة الوافية وفيها يقول uومن كتبه 
ــا هـــــــدر ــال تعـــــــذلوه إذا مـــــ  فـــــ

 
ــاج    ــوم اهليــ ــل يــ ــب الفحــ  إذا غضــ

 كمهتهع
                                                        

  .٢/١٧٦أنظر جمموع اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
 .حمب ): أ(يف  )٢(
  ٢/١٧٧نظر جمموع اإلمام عبد اهللا بن محزة أ )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ٢٢ 

ــر   ــاكي املطــــ ــها حيــــ ــدم منــــ  والــــ
 

ــدور اجليــــاد     ــن معيــــد صــ ــا ابــ  أنــ
ــتم النـــاس ضـــوء القمـــر       وهـــل يكـ

 
 ــرجم  أي   الظنـــــوننكـــــر حقـــــي بـــ

ــري   ــرك خــــــري الســــ  كانــــــت لعمــــ
 

ــ     رت ســـــرييت بــــــاليقني يفـــــإن ســـ
 ــر ي ــبفكـــ ــعرشـــ ــى والشـــ  ق احلصـــ

 
ــق بـــ    ــذي شـ ــت الـ ــاللرألسـ  د الضـ

ــر   ــه مـــــــن عمـــــ زم تعلمتـــــ ــ  وحـــــ
 

 ــي ــه مـــــــن علـــــ ــزم توارثتـــــ  وعـــــ
ــاين الـــــذكر    ــام اليمـــ  )١(أو كاحلســـ

  
ــقة األرحـــــــيب     لســـــــاين كشقشـــــ

 الناصـحة املشـرية بتــرك   ومنــها. ال األجوبـة الرافعـة لإلشــكال والفاحتـة لألقفـ    ومنـها  
وأكثـر هـذا فيمـا    ،  كتاب اإليضاح لعجمـة اإلفصـاح  ومنها. االعتراض على السرية    

فقد كان الناس بعد عهدهم بالعلم حىت كثـر اعتراضـام ففصـل            ، يتعلق بباب السري  
u         يف هذه الكتب من الرباهني على صحة أفعاله ما يبهر العقـول ويـردع اجلهـول ،

وأن ال جييـب إال  ، يف بعض تصانيفه ملا كثر االقتـراح عليـه والتعنـت         uولقد قال   
ومل يأت البيت ، فحملنا أيده اهللا ما ال طاقة لنا به      : من أقوال األئمة دون السري فقال     

أو ، من بابه ألن السرية النبوية واألعمال الصحابية هي األصـل يف الفتـاوى الشـرعية            
يف سؤاله كحال مـن يقـول لغـريه أوصـلين إىل            فحال هذا املسترشد    ؛ األعمال الدينية 
وهل صنف األئمة عليهم السـالم إال مـا بنـوه    . وال تسلك يب طريقه، بلد كذا وكذا 

على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم وأعمـال السـلف رضـوان اهللا      
أو مفتــرقني فيكــون مــذهبا ودينــا ، فيكــون أصــال الحقــا باألصــول؛ علــيهم جممعــني

والـذي ذكرنـا علـم إن مل يوجـد فيمـا      : uمث قـال   ، إىل الترجيح والتعليـل    )٢(تقريف

                                                        

  .٣٢ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
 .يرجع ): أ(يف  )٢(
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ومحد اهللا أهـل هـذا املـذهب علـى مـا      ، مضى من علوم األئمة عليهم السالم احلق ا 
وتـواتر  ، وسعة علومهم، من اهللا به عليهم واختصهم به من كون اهلداة الطيبني فيهم  

 .ذلك كذلك مع بقاء التكليف
فكـان  ، يـروم املطالبـة بالـدليل   ،  ممن لـه أيسـر معرفـة      uن سأله   وكان كل م  

uــم طريقــة الرفــق واللــني وســجية ، إذ كــان ذلــك شــيمة لــه معروفــة ،  يســلك
 .مشهورة  )١(وشنشنة، وطريقة موصوفة، مألوفة

 الرسالة النافعة ومنها.  الرسالة الكافية إىل أهل العقول الوافية  u ومن كتبه 
فقـال يف حقـه ومـن تقـدم عليـه مـن           ،  وفتحه خيرب  uر عليا   وذك، باألدلة القاطعة 

 :الصحابة
ــ     اررلكنــــهم جهلــــوا واجلهــــل ضــ

 
 قـــد عــوار  فـــوا طـــرق التقـــدمي لوعرفـ

ــرار   كمهتهع ــال فـــ ــر واألبطـــ ــل تعثـــ  واخليـــ
 

ــا   ــترجعوا هربــ ــه فاســ ــاروا برايتــ  ســ
 خـــواطر مـــن بـــين الـــدنيا وأفكـــار     

 
 حىت إذا انسد وجه الفتح واختلجت 

 نـــادى أبـــا حســـن مـــويف مواعـــده      د شخصت يف ذاك أبصارصبحا وق
ــوار   ــر وعـــ ــه ضـــ  إذ كـــــان يف عينـــ

 
ــده       فجــاء كالليــث ميشــي خلــف قائ

ــه عطـــار     ك مل يفضضـ ــ ــه املسـ  ورحيـ
 

ــل   ــه عســ ــق طعمــ ــا بريــ ــج فيهــ  فمــ
ــدار   ــيش صـ ــاقي اجلـ ــتح وبـ ــان فـ  فكـ

 
ــن     ــا حس ــا أب ــمم ي ــذها وص ــال خ  وق

 :ومنها دعوات عدة 
وبديع النظام مـا يـدل     ، وفيها من غزير الكالم   ، دأهامنها الدعوة العامة اليت ابت    

ومنـها  ،  دعوتـه إىل إمساعيـل   منـها . ودعـوات عـدة بعـدها     ، على علو مرتلته يف العلم    
                                                        

  .٣٤٩خمتار الصحاح . اخللق والطبيعة : الشنشنة )١(
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 دعوتـه األخـرية إىل أهـل     ومنـها ،  دعوتـه إىل خـوارزم شـاه       ومنـها  ،دعوته إىل جكو  
لقـد مجـع    و، أنشأها يف سنة اثين عشرة وستمائة بكوكبـان       ، اليمن جندهم ورعاياهم  

، ففيهـا يف الـوعظ والتـذكري مـا يأخـذ مبجـامع القلـوب       ، فيها على التحقيق علما مجا  
وفيها كـالم  ، وفيها كثري  يف فضل العترة عليهم السالم     ، ويصد عن ارتكاب احلوب   

يف حكاية أحوال كثري من خلفاء بين العبـاس ومـا فعلـوه ببعضـهم بعضـا مـن أنـواع                 
ومل ... وغـري ذلـك  ، يها احلث العظيم على اجلهادوف، وفيها طرف من السري  ، النكال

 . عجيب uيرد دعوة مثلها ألحد قط فهي من عجائب العلم وكالمه 
، فرحم اهللا امرءا نظر لنفسه قبل أن يغلـق الـرهن       :  فيها قوله  u ومن كالمه 

 اخسـئوا  (ويقـال  ، ويبلس ارمـون  ، وخييب النجعة ، وتتعذر الرجعة ، ويظهر الوهن 
!  وموعظـة مـا أوجعهـا   !  فيا هلا من كلمة ما أفجعها  ]١٠٨: املؤمنـون [ )ونفيها وال تكلم  

هلمـوا رمحكـم اهللا   : u قولـه  ومنـها . إن صادفت قلبا حيا ومل يلو على النهج ليـا   
وراية مـا خفقـت علـى رأس مسـلم          ، ودهن زيت الزيتونة  ، إىل نور مصباح الزجاجة   

وال يظهــر مــن ، والزمــروال يســمع العــزف ، ال يشــرب عليهــا اخلمــر، فــدخل النــار
فأمـا مـن غبـا أمـره     ، املعاصي ظاهر إال أنـزل بصـاحبه حكمـه مـن الـرجم فمـا دونـه             

كم بني من يؤمن أهل املعاصي وبني من خييفهم ومن يعاقبهم ومـن  ، فحسابه إىل اهللا  
يشوقهم ومن يسلبهم ومن يسبقهم ومن يطردهم ومن يضيفهم ما مسعنا رمحكم اهللا  

 :كما قلنا يف بعض األشعار، بل كسرها بالعيان ما هيوال درينا ق، املالهي
ــا   ــني ننفيهـــ ــواحش إال حـــ  وال الفـــ

 
ــا   ــني رقهـ ــر  إال حـ ــرف اخلمـ  ال نعـ

 مـــآلة غمـــرت جســـمي حواشـــيها    كمهتهع
 

 أنا ابن من نسجت آي الكتاب له 
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فـانظر أيـن تضـع    ، مـا خالفنـا أبـو حنيفـة وال الشـافعي وال مالـك         : u قوله   ومنها
فهـم حبمـد اهللا أتبـاع آبائنـا األئمـة رمحـة اهللا            ، هؤالء فقهاء األمـة   و، قدمك يا سالك  

، واجلـود مـن الرهـام   ، أيـن النبـع مـن الثمـام    ، وعلى آبائنا أفضل السـالم ، على أولئك 
 ومنـها  .وال رفعها من وضعها ، ما أنصف نفسه من خدعها، واليحموم  من الغمام   

وأقمــار ، أعــالم اهلـدى ، ويـل حنـن أهــل التحـرمي والتحليــل والترتيـل والتأ   : uقولـه  
وال تسـلكوا  ، فال تعدلوا رمحكم اهللا عن منـهاجنا     ، وجبال احللم ، حبار العلم ، الدجى

، اتبـاع احلـق أحجـى     ، والرمحـة إلينـا مـردودة     ، فـإن الفتنـة بنـا مطـرودة       ،غري فجاجنا   
كم بني مـن يعتـزي إىل أهـل الكسـاء ومـن ينتسـب إىل         ، وسلوك منهاج الذرية أجنى   

يـا أهـل الـيمن قـد     ، ومـن الن كـم قسـا   ، ليس من أحسن كمن أسـاء     !! ااوند ونس 
، ورفضـتم عتـرة احلسـني واحلسـن     ، وجترعتم كئـوس احملـن    ، طاملا سحبتم ذيول الفنت   

فانظروا ألنفسـكم نظـرا خيلصـكم عنـدنا اليـوم      ، وجريتم يف خالف العترة على سنن    
إن : u قولـه  منـها و، فإن اهللا مل خيلقكـم عبثـا وال يهملكـم سـدى     ، وعند اهللا غدا  

، وأعطى نفسه من اهلوى مـا يريـد   ، العجب كل العجب فيمن صدق الوعد والوعيد      
إن أردمت الفـوز يـوم القيامـة ال تعوقوهـا يف اخلـري مـن       ، اجعلوا أنفسكم لوامـة ذمامـة   

، اجلنــة حتــت أطــراف العــوايل ، اجلنــة حتــت البارقــة ، وال تشــرقوها بريقهــا، طريقهــا
وكونــوا ، واســتهونوا املخــوف، حوا أشــفار الســيوفخوضــوا أحبــار احلتــوف ونــاط

إن ، واركبـوا الـذريع ال القطـوف      ، وابتذلوا الدروع ال الشـفوف    ، فوارط ال خلوف  
وإن لـه  ، أال إن للدين دعاة فها حنن مـن سـادات دعاتـه         ، أردمت حلول ذات القطوف   
 .محاة فكونوا من أفضل محاته

وما زال اهللا منـا  ، وط يبتناأال وإن دين اهللا حمروس بنا وحم      : uومنها قوله   
ختفق منه قلـوب اجلبـابرة علـى       ، نشيط على أطراف األسنة وحد القواضب     ، غاضب
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فكـم مـن مظهـر للنسـك مل تكـن مـن عادتـه              ، ويتركهـا علـى األظـرة     ، متون األسرة 
أمل يلبس هـارون املسـمى بالرشـيد        ، ومن متأله وهجرياه اجلربية خمافة سطوتنا     ، هليبتنا

وأظهـر مـن الصـالح مـا     ،  بالديلم٤ملا قام حيىي بن عبداهللا  ، ش اللبود ويفتر، الصوف
لست جبـربي وال رافضـي وال قـدري وال معتـزيل          : u ومنها قوله . مل يكن يعلم    

، كم بني السراب والشراب، امنا هو فخر أوجبر: قال، وال مرج وال غال وال ناصب   
حـاذر أمـواج   ،  اجلـالويت وفـارق اجلـيش  ، اغترف من النـهر الطـالويت  ، والقطر والقطر 

!  وامليـت واحلـي  ! كـم بـني الرشـد والغـي    ، االنتقـام املتالطمـة يف حـرب أبنـاء فاطمـة     
تـابع  ، ال تكـابر الـدليل العـارف فيجترفـك اجلـارف          ! والنفث والكي ! والعطاء واللي 

وارخـص  ، وال تـؤثر لـددك    ، وال لـك نفسـك وولـدك      ، مرشدك واشدد به عضدك   
 :وال توغر جددك،  الباري مددكوال تقطع من، للقبول جلدك

ــام    ــل مشــ ــت نقــ ــد حاولــ ــام لقــ  إمــ
 

ــد    ــنيب حممـــ ــاء الـــ ــري أبنـــ ــن غـــ  أمـــ
 جلمــــع حطــــام أو لشــــرب مــــدام    كمهتهع

 
ــن جــ     ــر م ــتحق األم ــل يس   مهــهلُّوه

ــام    ــدين اهللا أي زمــــــ ــام لــــــ  زمــــــ
 

 متســــــك بأبنــــــاء الــــــنيب فــــــإم     
 إذا قيــــل للوفــــد ادخلــــوا بســــالم     

 
ــق     ــن كــل موب ــاجني م ــع الن  لتنجــو م

ــام  فا  ــري إمــ ــوم خــ ــذاك اليــ ــدد لــ  عــ
 

 يوم اللقا بإمامهم )١(سيدعى الورى 
ما أنفعها مـن كلمـة لـو قبلتـها قلـوب       ، ال تصحب اخلائف فتكتب يف زمرة اخلائفني      

ومنها . وال تدسها فقد خاب من دسـاها ، زك نفسك فقد أفلح من زكاها ، العارفني
بــق اآلفــاق وقـد ط ، كيــف يلـبس العاقــل علــى نفسـه حــق آل املصــطفى  : u قولـه 
علينا نصب الدليل وعلـى     . ومن لنا بأهل الوفاء   ، ما كان حديث الغدير خيفى    ، وطفا

                                                        

 .املأل ): أ(يف  )١(
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مـا عـذر مـن مسـع الصـوت عاليـا            ، موجب إرث اجلنني االستهالل   ، األمة االستدالل 
مـا قـدر كـان  ومـا حـان        ، بالدعاء إىل الرشد يف ترك اإلجابة وتعدى سبيل اإلصـابة         

أنـت  ، يـا طالـب الرشـد مـن غـري أهلـه           ، إىل سـقر  والعاصـي   ، لكل نباء مستقر  ، حان
ال جتـري مـع   ، إن للخـري وللشـر معـادن      ، والياقوت يف املدر  ، كطالب الدر يف احلجر   

والقبـائح  ، والـذروة مـن الفراسـن     ، )١(أين السنام من السناسـن    ، عتاق العراز الكوادن  
 املرشـد  كـم بـني  ، إن أردت النجـاة فـاتبع اهلـادة       ، واألوابد من الدواجن  ، من احملاسن 
وكن كاجلمل األنف ، وال تبعد من اخلري تبعد، اسلك مسلك الرشد ترشد، واملغوي

أنزل آل حممد صـلى اهللا عليـه      ، وكالسبع النافر عن الغي والردى    ، يف االنقياد للهدى  
فإنـه ال يصـلح   ، ومبرتلـة العـني مـن الـرأس       ، وآله وسلم  منهم مبرتلة الرأس من اجلسد       

ما ضر من مسع واعيتنا أهل البيت لو سـعى  ، س ال عني فيهوال رأ، جسد ال رأس فيه 
وإن رأى والعياذ باهللا غيا فارقه مـع  ، فإن رأى رشدا تبعه بيقني   ، إلينا مث تفقد أحوالنا   

وإن كـذب  ، إن على العاقل عند التخويف أن حياذر، وفاز بربد علم اليقني   ، املفارقني
واطلبـها يف  ،  شـروط اإلمامـة  إن سلكت سـبيل السـالمة فـاعرف      ، املخوف يف النادر  

 )٢(ولكـن أيـن الثمـد     ، إن الدعاوي متساوية من املـدعني     ، مدعيها إن كنت ممن يعيها    
ال ، وال  إشـكال يف املتعينـات  ، التفاضـل بـني البينـات    ! والشك من اليقني  ! من املعني 

كـم بـني   ، وال الزيتونـة واللصـفة  ، وال األريكة و احلصفة   ، تستوي الدرة وال الصدفة   
ومــن ، دعي اإلمامـة وشــاهده زرزر واملوصـلي وبــر صـوما وحنجفــة وسـالمة    مـن يــ 

ويظهر عليه من اخلري سيما ويشهد لـه الفاضـل       ، يدعيها فيمأل البالد صالحا وعلوما    
، ومن حتـرى رشـده سـعى يف حياـا    ، من أنصف نفسه أنعم النظر يف جناا   .والعالمة

                                                        

 .السنابس ): ج(يف  )١(
 .املال القليل : الثمد )٢(
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، اسبها علـى القطمـري والـنقري   وح، ماضر من أتعب نفسه مدة يسرية لنيل ملكا كبريا   
، وجنـا مـن أهـوال الطامـة       ، وفـاز بالكرامـة   ، فجاء موقف القيامة وقد أحـرز السـالمة       

، واسـتظل بالالمعـة  ، وطار يف سـبيل اهللا إىل اهلايعـة     ، رحم اهللا امرءا أخذ بعنان فرسه     
ودعـا يف فـوارط أنـوف الرجـال     ، وشـق بـرد العجاجـة   ، وجعل أشعة احلديد سـراجه    

، يـا أيهـا اجلنـد انـد    ، وشـرف نيتـه  ،  وصـاح بـأعال صـوته لعلـو صـيته      ، نزال  نزال  
وال نكــول وال ، ال خلــف يل عنــهم وال أمــام، حســيب عيــال حممــد، واحلشــد امللبــد

روينـاه مسـندا علـى أن مينعـوا        ، إن البيعة أخذت على املسلمني بيعـة اإلسـالم        ، ازام
فوىف ا هللا مـن  ، م وذراريهموذريته من بعده مما مينعون منه أنفسه      # رسول اهللا   

أيــن . فـانظر علــى مــن الشـقوة  والــدرك بأنصـار الذريــة   ، وىف وهلـك ــا مـن هلــك  
والطرائـق  ، واألخـالق الرضـية   ، واألحساب املضـية  ، واملغارس الذرية ، النفوس احلرية 

ولبـوس  ،  هلم إىل شرف الدنيا واآلخرة، ومن يل بأيب الدبية ، أين أيب الدبية  ، املرضية
وال تقــرع فيهــا ، هلــم إىل أنديــة ال يظهــر فيهــا الفحــش والفحشــاء ، ا الفــاخرةثياــ

وال تســال ، وال يلعــب فيهــا بــالقرود، وال يتنــابز فيهــا باأللقــاب، األرقــش والرقشــاء
وال يالقـى بـني   ، وال يلـهى بالعيـدان واألوتـار واملعـازف واملزمـار        ، الكالب للـهراش  

أو ، أو تأويـل سـنة أو كتـاب   ، ذكر أو فكـر إمنا هو  ، وال يناطح بني الكباش   ، الديكة
ال يسـمعون فيهـا    ، و فضـالء األنـام    ، يأنس ا املالئكة الكـرام    ، وعظ لذوي األلباب  

رمحكـم اهللا  -فـارجعوا  ، وال فعـال ذميمـا  ، وال ينظـرون إمثـا عظيمـا      ، لغوا وال تأثيمـا   
معــدن والــدين إىل نصــابه مــن أهــل بيــت النبــوة و، حبميــد عنــايتكم األمــر إىل أربابــه

، ويـرتل الـدار بانيهـا     ، ليأخذ القوس باريهـا   ، الرسالة ومهبط الوحي وخمتلف املالئكة    
مجـع اهللا علـى    ، وتسـعدوا بـودق تلـك السـحابة       ، فتجري األمور على سـنن اإلصـابة      

وأصـلح دانـيكم   ، وأخـذ إىل اخلـري بنواصـيكم     ، وبـارك فـيكم ولكـم     ، التقوى مشلكـم  
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ــيكم  ≅ö &وقاصـــ è% Íν É‹≈yδ þ’ Í?Š Î6y™ (#þθ ãã÷Š r& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οu��ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ  Í_yèt6̈? $# ( z≈ysö6ß™uρ 
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 .وهذه غرر يسرية وإن كانت كلها يف الرفيع من طبقات الفصيح 

عقـدت الفـواطم يف   :  يف جـواب كتـاب لـبعض العجـم        uومن تصنيف له    
ومن الصريح من الدعوة وقعـات     ، ئمولواء هاشم يف رؤوسنا العما    ، التمائم )١(أعناقنا

ومن ؟ وأي فئة لقيناها أو نصفها ومل تسحب ذيل اهلزائم        ، املالحم وضرب اجلماجم  
ــدائنون بتصــديق الوعــد   : uهــذا الكتــاب قولــه   وأمــا علمــاء العــدل والتوحيــد ال

يــرون والءنــا جنــة ، وبعلمنــا عــاملون، وإلينــا مــائلون، والوعيــد فهــم بقولنــا قــائلون
نشـروا مـدائحنا    ، يف مجيع أقطار األرض قد أجابوا دعوتنا سرا وجهرا        ، ةوخالفنا فتن 
 )٢(وسوف يطلعوا إن شـاء اهللا علـى اخلرصـان   ، وأفنوا كتبنا طيا ونشرا  ، نظما ونثرا 
 :صلعا وزهرا

ــا  ــا يقودهـــ ــل فيهـــ ــومة جربيـــ  مســـ
 

ــلَ  ــٍلأبابيــ ــن خيــ ــد دين ديــ ــا أمحــ  هــ
 إذا خفقـــــت يف اخلـــــافقني بنودهـــــا كمهتهع

 
ــل ألر   بــــاب الضــــاللة واخلنــــا  فويــ

ــا   ــرا وقودهـ ــيدها وازداد حـ ــا صـ  كنـ
 

 وصـــاح القنـــا يف الـــدارعني وبـــدلت 
ــا     ــها لبودهـ ــار منـ ــذ الثـ ــت ألخـ  وبلـ

 
ــامل   ــار مــــن كــــل ظــ  وعفيــــت اآلثــ

 
                                                        

 .أعناقها ): ج(يف  )١(
  .٧٩٥القاموس ص. ح الرما: اخلرصان )٢(
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ــودها   ــقائق سـ ــألوان الشـ ــت كـ  وبانـ
 

ــها    ــايق بيضـ ــال العقـ ــت كأمثـ  والحـ
 وقــــام بأيــــدي الــــدارعني عمودهــــا 

 
 ودارت رحا احلرب العوان بشوسها 

 ووقـــت نيـــار الظلـــم يبـــدو مخودهـــا
 

 فهــــذا أوان احلــــق يســــطع نــــوره    
ونلقيك مبا عملت كتابا ، ونبدي منكم خربا وتك سترا، فحينئذ نقول خلفا وعقرا    

ومنشي وقد جعـل  ، ونقدم إىل ما عملتم من عمل فنجعله هباءا منثورا ، تلقاه منشورا 
نظرونـا نقتـبس مـن نـوركم قيـل      فـإن قلـتم ا  ، اهللا من بني أيدينا نورا ومن خلفنا نورا       

ارجعـوا وراءكـم فالتمســوا نـورا وحينئــذ تضـرب جاللــة النبـوة وهيبــة اخلالفـة بيننــا       
فترومـون الـذهاب   ، وبينكم بسور له باب باطنه يف الرمحة وظاهره من قبلـه العـذاب           

وحجل الغراب جـذال خللـع   ، وأىن لكم ذلك وقد أسف العقاب    ، والت حني ذهاب  
ولـيس هـذا بعجيـب أن    ، والتفكـه بـني اللحـوم واألعصـاب      ، العيون وخرق اإلهـاب   

 .فهل خطر يف القلوب يوم وصاب ، يكون
وتطلـق  ، ولكنـك ال تـدري أيـن تولـغ لسـانك       : u ومن هذا الكتاب قولـه    

فصـرت كغـراب علـى      ، وأصـمك األشـر   ، قد أعمـاك البطـر    ، وتضع سنانك ، عنانك
غــي وال تعــرف حقيقــة تنكــر الب، ال تفــرق بــني جــىن النحــل ونفــاخ العشــر  )١(مشــر
وال تأمـل  ، ال تعرف الزواجر فترتجر، وحتذر من الطغيان وأنت عني الطاغي   ، الباغي

ال تعرف من اخلـري والشـر إال        ، والضالة املرسلة ، فأنت كالبهيمة املهملة  ، العرب فتعترب 
، وتنكــب مــن أجــدبت، تلعــب إن أخصــبت، وال تعتــذر إن حــاردت، مــا شــاهدت

وحيـك فمـن   ، لرمحة ووالدة النبوة ومعدن احلكمة خوارججعلت أهل بيت الذكر وا 
 .فرينح ويطيح ، تستخفه أخف ريح، ما أنت إال من اهلمج اهلامج؟ الواجل

                                                        

  .٥/١٧٣لسان العرب .شئ كاخلوض خيرج يف اسم والطلح : املشر )١(
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 بعـد ذكـر مجاعـة مـن األئمـة السـابقني علـيهم             u ومن هذا الكتـاب قولـه     
ــك خــوارج : الســالم ــك ، إعــرف املــداخل واملخــارج ، أفهــؤالء بزعم قبــل أن حتطم

أفرق بني اخلل الذايل والسـنم  ، وتسقيك احلاضج، فتحرمك الصفو، األنياب اللوامج 
 ،كـم بـني النبـع والعشـر     ، وبـني أضـعف الـدوارج وبـني الفيـل السـائج           ، )١(العفاضج

حولـت وبـدلت وضـيعت      ، والنحـاس والعقيـان   ، والقـبس والـدخان   ، واللب والقشـر  
بـد مـن حـدود    ال، وأن املال ميلك بالسلب، وظننت أن الدين يبطل بالغلب   ، وأمهلت

والباطـل فرقـة ولـو انضـاف     ، ويلعن الـذين يتجاوزوـا   ، شرعية توقف عندها ودوا   
 .واحلق مجاعة وإن كان حزبه املشفر، إليه األكثر

ال حتجــل يف ، وامحــل يف  احلوصــل واألطحــل، رد و رد القطــاة: ومنــها قولــه
 :اة حدناولن تفل شب،ولن يستلب شرف جدنا، الفالة حمجل فلن ينتقص حبر جمدنا

ــالم حبجــــــر    ــى فيــــــه غــــ  أن رمــــ
 

ــرا   ــى زاخــ ــر أمســ ــر البحــ ــا يضــ  مــ
، لقد حتككت باألفـاعي العقـارب   ؟ وحيك أين السنام من الغارب    : uومنها قوله    كمهتهع

 )٢(واسـتهزأت بصـنعة السـرق    ، ونازلت الليوث الثعالـب   ، وفاخرت الصقور اجلنادب  
وســاوت الروايــا ، عبملصــاولة الفحــول املصـا  )٣(وأرقلــت األفائــل القـزع ، العناكـب 

، والصـحيح واملـريض  ، كم بني الذروة واحلضيض، املواقر ضوء أمرد غالب النجايب 
 .وال املرعي يف األقوام كالراعي ، ليس قطا مثل قطي

                                                        

. وهـو الـبعري العظـيم السـنام      ، ككتـف   : والسـنم . طويـل الـذيل   : الـذايل   . النحيف املختل اجلسـم     : اخلل )١(
  .٢٥٤، ١٤٥٢، ١٢٩٥، ١٢٨٤القاموس احمليط ص. الضخم السمني : العفاضج

 . احلرير ثياب من: السرق )٢(
: ولقـزع . وهـو ابـن املخـاض فمـا فوقـه      ، مفرده أفيـل  : واألفائل. قطعها : وأرقل املفازة   ، أسرع  : أرقل )٣(

  .٩٧٠، ١٢٤٢، ١٣٠٢القاموس ص. صغار اإلبل 
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علقـه عنـه بعـض    ،  يف الفقه االختيارات املنصورية يف املسائل الفقهية   u وله
 علـق مـن أجوبـة السـائلني       وله كتاب الفتاوى وهو جملد    . وفيه فقه غريب    ، أصحابه

 .ورتب على املعتاد من ترتيب كتب الفقه 
، املسـتنبط لغرائبـه   ، الناظم لـدره ومجانـه    ،  يف الفقه املربز يف ميدانه     uوكان  

 .وكم من غريبة جاء ا من غري تكلف مشقة ، املستخرج لعجائبه
 ابـن  ولقد أخربين الفقيه الفاضل مجال الدين عمدة املسلمني عمران بن احلسـن    

: ناصر أسعده اهللا عن والده العامل الفاضل احلسن بن ناصر رمحه اهللا أنـه كـان يقـول           
وقال يل بعض شـيوخنا  ،  فقه طري يشبه فقه الصحابة رضي اهللا عنهمuإن فقهه   

 كانـت املسـألة   tرمحهم اهللا وهو الفقيه الفاضل اء الدين علي بن أمحـد األكـوع        
 ولزيـد بـن   uتها فوجـدا ألمـري املـؤمنني     طلبuاإلمام ] من[إذا أشكلت علي  

ومسعت شيخنا اء الـدين أمحـد بـن احلسـن الرصـاص رضـوان            ، علي عليهما السالم  
 صـارفة للنـاس عـن إمامـة غـريه          uأخشى أن تكون إمامـة اإلمـام        : اهللا عليه يقول  

ألن الناس يطلبون منه من العلـم مـا يعهـد مـن اإلمـام      : فقال؟ ومل ذاك : فقلت، بعده
 .ا ال يتفق ذلك ورمب

، وملا صدرت تصانيفه إىل  اجليل والديلم صحبة الداعيني  سنة أربـع وسـتمائة              
وأظل عليها السادة من أهل البيت عليهم السالم وفقهاء الزيديـة تـداكوا علـى بيعتـه           

مسعنا ذلك مـن  ، هو أعلم من الناصر للحق: وقالوا، تداك اإلبل العطاش عند احلياض    
 u مــع أــم يف اجليــل خاصــة ال يكــادون يعــدلون بالناصــر  الــواردين علينــا منــهم

 .أحدا
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وأخربين من أثق بـه وهـو الفقيـه صـاحل بـن حممـد مـن جهـات امـة رمحـه اهللا               
وكان من عباد اهللا الصاحلني أنه مسع السيد نظام الدين حيىي بن علي السليماين قـدس      

  .u أعلم من اهلادي uاهللا روحه يقول إمامنا هذا 
ن أثق به أيضا عـن بعـض عيـون علمائنـا رضـي اهللا عنـهم أنـه كـان            وأخربين م 
، رمحـه اهللا مـن أغـزر أهـل عصـره علمـا         )١(وقـد كـان هـذا السـيد       ، يقول مثـل ذلـك    
 :uوهو الذي قال فيه اإلمام ، وأكثرهم فهما

ــا لإلمـــــــام    ــا إمامـــــ ــان ـــــ  لكـــــ
 

ــا    ــدما إليهـــ ــا قـــ ــىي دعـــ ــو حيـــ  ولـــ
 :هااستنهضه للقيام يف أبيات أخر يقول في كمهتهع

ــم   ــة هاشــ ــن ذؤابــ ــيم مــ ــرمي علــ  كــ
 

 دعــا الــدمع مـــين بــني أروع ماجـــد    
 وفكرتــــــه يف احلــــــادث املتفـــــــاقم   

 
 يــــذكرين اهلنــــدي صــــرمة عزمــــه    

ــواظم     ــلك الن ــاقوت س ــا مجــع الي  كم
 

ــا   ــذ نشـ ــارم مـ ــناف املكـ ــامع أصـ  أجـ
ــازم   ــرة حـــ ــاها بفكـــ ــاول أقصـــ  تنـــ

 
ــية   ــاة قضـ ــني القضـ  إذا اســـتعجمت بـ

ــيس بـــ    ــاداك لـ ــن عـ  دائمودمـــت ومـ
 

ــا   ــات مكرمــ ــيد املكرمــ ــت لشــ  بقيــ
ــوادم    ــري قــ ــازي بغــ ــهض البــ  وال ينــ

 
ــ    ــالم قُـ ــىي أرى اإلسـ ــصأحيـ  ه جناحـ

ــامل   ــم عــ ــدين أعلــ ــأمر الــ  وأنــــت بــ
 

 ولـــيس هلـــا إالك يــــا علـــم اهلــــدى    
وذلـك أنـه كـان ال يصـده     ،  علم أن له املزيـة العظمـى  uومن شاهده يف تصانيفه      

هدته يف جملس الصباح وهو غـاص مبـن فيـه        ولقد ش ، كثرة الناس حوله عن التصنيف    
يكتب يف تفسري القرآن العظيم كتابة مستمرة وهو يسأل يف أثناء ذلك عن أمـور يف              

وهـذه درجـة عاليــة   ، الـدين والـدنيا فيجيـب عنــها وإن قلمـه لينحـدر احنـدارا ســريعا      
                                                        

 .يعين السيد نظام الدين حيىي بن علي السليماين  )١(
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ورأيت خبط موثوق به أنه أجـاب يف بعـض تصـانيفه مـن أول النـهار               ، ومرتبة سامية 
 حني العصر إىل موضع مساه من التصـنيف فعـددت ذلـك فوجدتـه خبـط متوسـط                إىل

. ذلك من فضل اهللا يؤتيـه مـن يشـاء   ! فليعجب املتعجبون وال عجب. مخس كوامل  
 يف جواب مسألة بل كانت أجوبته علـى البديهـة فـإذا سـئل            uوقل ما كان ينظر     

 .يل عن التعليل شفى العليل ونقع الغليل وأوضح السبيل وجال الدل
 يف الورع واالحتياط ما يليـق بسـعة علمـه وغـزارة فهمـه وعـرف          uوكان  

وإمنا نذكر اليسري ليستدل بـه  ، بذلك يف مجيع أحواله واحلكايات يف هذا املعىن كثرية    
 يأتيه قوم كثري يف أوقات خمتلفة بشـيء مـن   u أنه كان    فمن ذلك . على ما عداه    

، شكية أو يطلبون إيفـاء حـق وحنـوه   مث يشكون ، الدراهم وغريها فيقبض ذلك منهم 
مـا روي أن رجـال أتـاه بـدينار     ومنـها  . فريد ذلك كله بعد إبالغهم ما جيب إبالغه         

فعـاد صـاحب الـدينار فشـكى عليـه أمـرا فـأمر لـه بـدينار                ، وسائل يسأله فسلمه إليـه    
وهـذا  ، قد قبلنـاه  : فقال، إنه بريء : فقال الرجل ، عوضا عن ديناره وأن يستربي منه     

 ذات يـوم مـن األيـام وهـو قـابض علـى درهـم يريـد         uولقد رأيتـه  .  عليك صدقة
وكان قـد جـيء بـه    ، صرفه إىل بيت املال عوضا عن شيء ال خطر له من نقل تناوله       

 .من قوم فدى ومن بعضهم دون بعض فالتبس ذلك 
كـثري اإلحسـان إىل   ،  معروفا باإليثار علـى نفسـه مـن حـال شـبابه        uوكان  

وهـذه أمـور   ، ويسـتدين إذا مل جيـد  ، يعطى مـا جيـد  ، ف للطالبنيجم املعرو،الوافدين  
 .تعلم باضطرار من حاله فال معىن لالتساع منها 

ــة األقــران uوكــان  ــة الفرســان،  يف ثبــات القلــب ومنازل ــث ال ، وجماول حبي
وثلـم  ، وكـم مـن موقـف حطـم فيـه الوشـيح        ، وال يتـراد رجـالن    ، يتمارى فيـه اثنـان    

، حـىت اجنلـى القتـام    ، ميشي إىل املوت قدما قدما    ، معلماوكان أمام جنوده    ، الصفائح
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وقد قـل  ، يشهد لذلك يوم عجيب ، وقد فاز مبحاسن الثناء من أهل األرض والسماء       
وال يرغـب يف التـويل عـن    ، وازمت جنوده اجلمة وهو يف وجه العدو  ، رجع الكالم 

كر بعـد أن أحـب   لقائه حىت لقد دقه األمري عماد الدين بالرمح دقة ملا تفرقـت العسـا     
ملا انتـهى إليـه احلـال مـن علـو      ، الصرب للشهادة فحاطه اهللا عز وعال عن كيد األعداء       

 . وقطع دابر املفسدين، كلمة الدين وإمخاد نار اجلاحدين
فإنه دخل يف نفر يسـري ال يـدفع ـم    ، وكذلك يوم صنعاء فله فيها املقام اهلائل  

،  سـبعمائة فـارس وهـو املقصـود    عن نفسـه وفيهـا مـن جنـود العجـم خلـق كـثري إىل               
، فصلى وروعه جمموع، وأذن مؤذنه باألذان النبوي،  غري هائب للموتuفدخل  

، وقذف الرعب يف قلـوب أعدائـه     ، ووفر جنده ، مث أعال اهللا يده   ، وقلبه غري مصدوع  
جنود األعاجم على كثرا بني  )١ (]وكذلك يوم ذمار فإنه كان سابقا جلنوده يذود   [

ولقد أخربين من كان حاضر الوقعة أنه شاهده منفردا      ، ود الراعي غنمه  يديه كما يذ  
 : فقالuوقد ذكر ذلك يف بعض أشعاره ، ال ثاين له يف الكر عليهم

 ويف ذمار تركت اجليش عن كمـل        خلفي وكافحتها عن دين معبودي
 ولكـم لـه مـن   ، فاجنلى ذلك اليوم عـن مقـام لـه أغـر    ، وكذلك يوم هران وهو حاسر  كمهتهع

وكـان قطـب رحـى احلـرب إذا توقـدت       ، عاود فيه الكر واستحىي من الفر     ، يوم أغر 
متوسـطا يف   ، فحينئذ جتده خائضا لغمرا   ، وتداعت أقراا ، وتنازلت فرساا ، نرياا
. وحينـا يعصـب باهلنـدي كـبش املعتـدين      ، تارة حيطم القنا يف حنور املفسدين    ، جلتها

، ولقد استقرت أوامره ونواهيه يف األقطار ، صائب الرأي ،  حسن التدبري  uوكان  
ومـن عاشـره علـم ذلـك     ، وكان يف الدهاء واحلذق واحلدس الصائب إىل حـد يفـوق     

                                                        

 .ساقط ما بني املعكوفني ): ب(يف  )١(
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وإن  آراءه كانت  تشـرق  ، وعرف مرتبته على أرباب هذا الشأن   ، ضرورة من حاله  
، وتضـاعفت ظلمـات الكـروب      )١(واعلنكسـت ،أنوارها إذا دجـت ديـاجري اخلطـوب       

 .ويستنبط أنواع الصواب الباطنة ، ء الكامنة الصائبةحىت يستثري اآلرا
وكـثري منـها   ،  اليت خص  ا فهي كثرية ال سبيل إىل استقصـائها   وأما كراماته 

فمـن  ، يعلم باالضطرار لقرب العهد إال أنا ننبه على ما لعله يغمض عمـن نـأت داره           
مني حـرس اهللا  ذلك ما روى لنا األمري األجل الكبري عماد الـدين شـيخ العتـرة األكـر            

:  عن خالته أم اإلمام املنصـور بـاهللا وكانـت يف ايـة الصـالح قالـت           -ببقائه اإلسالم 
فلمـا نـام وهـي متيقظـة مسعتـه      ،  يف حـال صـغره  uأمسينا على غري طعام واإلمـام   
فوضعت يدها على بطنه فوجدتـه ممتليـا كمـا يوجـد          ، ميضغ ساعة مث جتشأ بعد ذلك     
فأخربهـا أنـه أيت إليـه بشـيء علـى هيئـة          ؟ مـا أكـل   : تهبطن الشبعان فلما استيقظ سأل    

 .امللح فأكل منه حىت شبع 
 ما رواه لنا شـيخنا اءالـدين أمحـد بـن احلسـن الرصـاص قـدس اهللا               ومن ذلك 

 وعسـكره طيـورا   uرأى فـوق اإلمـام   ،  صنعاء املـرة األوىل   uملا دخل   :روحه  
وهي قصـة  ، ملا عهد من الطيورصافة من الثمانية إىل التسعة إىل العشرة بيضاء خمالفة   

 .ظاهرة 
ملــا دخــل  )٢(وذلــك ألنــه؛  وبغلتــه عليهــا درعــهu جمــيء فرســه ومــن ذلــك

ووقف ، املسجد وأحاطت به اجلنود وهي إىل سبعمائة فارس ال يرى منها إال احلدق  
وتفرقت تلك اجلنود بفضل اهللا ، يف املسجد اجلامع حىت صلى صالة املغرب والعشاء     

وخرج من املسجد حىت أتى دار رجل من أهـل املدينـة وال   ، uه جل ثناؤه وبركت  
                                                        

 .واعتكست ): ب(يف  )١(
 .أنه ): ب(يف  )٢(
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فهـم يف تلـك الـدار حـىت أتـى      ، علـم لـه وال ألحـد مـن أصـحابه وال خدمـه بالبـهائم       
 .احلصان والبغلة وعليها درعه إىل باب الدار بلطف اهللا سبحانه وتعاىل 

د وذلك خالف املعتاد عنـد أهـل البلـ   ،  قصة النشاب وفتح الباب به     ومن ذلك 
ومـن ذلـك قصـة    . وهذا من األمور املشهورة اليت ال يتمارى فيها من له حبث وخربة 

األكسـح وكانــت يف املـرة الثانيــة مـن دخولــه صــنعاء فإنـه كــان ميشـي علــى أرباعــه      
وهذا أيضا ظاهر وقد شاهده خلق جم ال حيصـون مـن أهـل           ، فمسح عليه فعافاه اهللا   

 .املدينة على حالته األوىل وحالته الثانية 
 عليه uفمسح ،  ما روي أن رجال كانت أسنانه كلها قد ذهبتومن ذلك

 يـوم دخـل شـبام لليلـة     uومنها أنه . ودعا  له فعادت كلها ما ختلف منها واحد       
فوقـع علـى الـدار نـور     ، باقية من شهر مجادى اآلخرى سنة أربع وتسعني ومخسـمائة    

ىت أن شيخا كبريا كان عظيم ساطع بعد صالة العشاء اآلخرة واستطار يف األرض ح   
يف املسجد اجلامع وكان إذا خرج بعد صالة العشاء اآلخرة يتعثر يف طريقـة لضـعف     

فخرج فشـاهد ذلـك النـور وقـال جلماعـة معـه إين أفـرق الليلـة بـني احلصـمة                  ، بصره
ــذلك : قــال مصــنف الســرية اإلماميــة املنصــورية ، البيضــاء والســوداء وشــهدت أنــا ب

غــرب ألجــل ذلــك النــور حــىت دخــل أول وقــت العتمــة  وأخــرت صــالة امل،  ورأيتــه
وكنت قاعدا يف البيت وظننت أنـه ضـوء القمـر حـىت أنبـهين مـن حضـر أنـه                   ، وبعده

وظننـت أنـه مل يـره      ، فخرجت إىل حجرة فإذا النور سـاطع يف اجلـدران         ، آخر الشهر 
ومنـها مــا رواه  . أحـد غرينـا حـىت أصـبح املسـلمون يـروون ذلـك يف مسـجد الغيـل          

 أـم  uأن أهـل ذمـار رووا  يـوم دخـل اإلمـام           : لسرية عـن الثقـة األمـري      مصنف ا 
ــيهم اآلفــاق   ورحيــا عظيمــة كفــت  ، شــاهدوا عســكرا مــن خيــل ورجــال ســدت عل
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وأــم يريــدون الرمــي  ، يف القتــال )١(حــىت منعتــهم التصــرف ، وجــوههم وأبصــارهم
ت خيــل وكانـ : قـال ، ورمبــا يتفقـأ ويتكسـر يف اهلــواء  ، بالنشـاب فتسـاقط يف أيـديهم   

فانتـهى احلـال بعـد ذلـك إىل تغـنم      ، واملغزيـة دون املائـة    ،  نيفـا وعشـرين    uاإلمام  
ومنها الرواية املشهورة الظاهرة أن رجال من املطرفية الشقية . األموال وأسر الرجال 

فعرفـوه بتسـليمها   ، أتى ناحية من بين عبيد بظاهر بلد مهدان يطلب شيئا مـن الزكـاة        
سانه بالسب مث انصرف إىل جانب القريـة فسـلط اهللا عليـه    فأطلق  ل، uإىل اإلمام  

وضــربتها ، فوثبــت  علــى لســانه فاســتخرجتها، كلبــة مل جتــر عــادة هلــا مبضــرة أحــد 
ومل يعتـرب بـل بقـي علـى كفـره فـأمر       ، فأقام مدة كذلك حىت نفر عنه النـاس       ، بأنياا
 يف ويف ذلك يقول حسن بـن علـي العصـيفري رمحـه اهللا    .  بضرب عنقه  uاإلمام  
 :قصيدة

ــهورا ــلك ذكرهـــا مشـ  أضـــحى بفضـ
 

ؤمنني قضــــــية     ــ ــري املــــ ــع أمــــ  امســــ
ــريا   كمهتهع ــوداده قطمــــــــ ــه لــــــــ  مسيتــــــــ

 
ــلم    ــب  مســ ــني كلــ ــت بالراســ  أنبيــ

ــذيرا    ــانه حتـــ ــض لســـ ــرى فعـــ  فجـــ
 

 عليــك بســـبه  )٢(مســع الــذي أطـــرى   
ــطورا   يف بطــــن كــــل صــــحيفة مســ

 
ــا     ك ذكره ــ ــدا ل زة غ ــ ــك معج ــا تل  ه

 رجال أراد نساخة مطاعن حملمد بن نشوان يف أن:  مصنف سريته عمن يثق بهوروى 
فلما انتهى إىل مثانية أسطر يبست لـه ثـالث أصـابع         ، سرية اإلمام فشرع يف نساختها    

فعـاد إىل  ، فأمسك عن النساخة فعـادت أصـابعه إىل حالتـها األوىل يف لينـها         ، من يده 
وائم فأمسـك عـن النسـاخة أيامـا مث عـاد فنسـخ مثـان قـ           ، النساخة فيبست مرة أخرى   

                                                        

 .النظر ): أ(يف  )١(
 .يطري ): ب(يف  )٢(
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وجنم حوهلا ثالثة أفاليل فتـرك النسـاخة وانضـجع       ، فأصابه اهللا بوجع يف إحدى عينيه     
 .مث تاب إىل اهللا تعاىل وعزم على ترك النساخة فعويف ، ملا نزل به من شدة الوجع

أن صـبيا مـن أهـل صـنعاء     :  مـا رواه مصـنف سـريته عمـن يثـق بـه            ومن ذلـك  
  uفأخذ له كتاب بركة مـن اإلمـام  ، هأصابته آفة يف عينيه حىت ابيضتا وذهب بصر 

وعـاد إىل صـنعته مـن    ، فما كان إال أن تعلق الكتاب يف يده  فأبصر يف احلال وعويف            
 .اخلياطة

أصاب بنية يل صغرية رمد شديد حـىت   : قال،  ما رواه عمن يثق به       ومن ذلك 
فأتيـت إىل اإلمـام   ، طلع علـى عينيهـا  البيـاض ويئسـنا منـها وخشـينا ذهـاب بصـرها         

u   بقليــل مــن ســليط فنفــث فيــه وتركنــا منــه شــيئا يف عينــها فعوفيــت وزال األمل
 .والبياض 

 وهـم  u ما رواه مصنف سريته عن مجاعة مـن أصـحاب اإلمـام              ومن ذلك 
راح اإلمام إىل قريـة عـتم مـن      : قدر مخسة عشر أو يزيد على ذلك وهو أحدهم قال         

الـذي نـزل عنـده بقليـل     فأتى له صاحب املـرتل     ، بالد بكيل وقد أصابنا جوع شديد     
فأكل منه لقيمات مث دفـع باقيـه إلينـا     ، من عيش قدر نصف صاع أو دونه ليفطر منه        

 .وأقسم كل واحد منا أنه قد أصاب ما يكفيه : قال، فأكلنا منه حىت شبعنا بربكته
 ما رواه مصنف سريته عن الثقة أن مجاعة كانوا يف موضع وفيهم رجل ومنها 

فـأنزل اهللا بـه   ،  فلـم ينكـر أحـد منـهم     uمام املنصور بـاهللا     مطريف فأكثر السب لإل   
، صــاعقة فاحتملتــه مــن بــني أصــحابه حــىت أخرجتــه عنــهم واحتــرق وخــرج صــبابه  

 .وصرع أصحابه من هوهلا 
، أن رجال من البياض نزل بـه العمـى     :  ما رواه مصنف سريته عن الثقة      ومنها 

ام املنصور باهللا ويـذهب عنـك   تعود إىل مذهب اإلم: فرأى يف منامه أن رجال قال له    
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ففعل ذلك وتاب مما كان يعتقده فلـم يقـف بعـد ذلـك إال ثالثـة أيـام وعـاد                  ، العمى
 .عليه بصره 

 ما حكاه مصنف سريته عمن يثق به أن رجال اتفق جبماعة من املطرفية ومنها 
فنـدم  ، فأنزل اهللا به الكسح مـن سـاعته  ،  فساعدهم إىل ذلكuفأمروه بلعن اإلمام 

 فزال ذلك uما فعل وتاب إىل اهللا وتضرع إليه وتوسل باإلمام املنصور باهللا      على  
 . عنه  

وهي أن  وردسان ملا تقدم إىل ناحية حوث يف بعـض  : القصة املشهورةومنها  
 مث عاد إىل صنعاء فما مت األسبوع حىت أنزل اهللا تبارك    uأيامه فأخرب دار اإلمام     

وكان قد بـىن يف صـنعاء قصـرا شـاخما         ، ار مثله وتعاىل سيال مل يعهد أهل هذه األعص      
وتأنق فيه وتعمق فهدمه ذلك السيل واستلب كثريا من أمواله ونفائسه وجنـا بعـد أن       

 .وتعفت آثار القصر إىل غري ذلك من الكرامات اجلمة ، على اهلالك )١(أشفا
ما رواه مصنف سريته عـن  : فمنها،  وصفته   uوقد وردت املالحم بذكره     

 قـدس اهللا  uفاضل بدرالدين حممـد بـن أمحـد بـن حيـىي بـن اهلـادي للحـق                 األمري ال 
وله مائة وعشرون سـنة  ، وجدت يف كتاب قدمي قد كاد يتلف من البلى       : روحه قال 

مث يظهـر  :قـال ،  كالمـا يف ذكـر قيـام القـائم املنصـور بـاهللا             uإىل وقت قيام اإلمام     
 uوكـان ـوض اإلمـام    ، ومخسـمائة [القائم املنصور باهللا يف سنة ثـالث وتسـعني    

من اجلوف إىل دار معني لطلب البيعة ودعـاء النـاس إىل القيـام واجلهـاد يف سـبيل اهللا          
. وهذا موافـق ملـا ذكـره يف الكتـاب      )٢ (]يف أول ذي احلجة من سنة ثالث وتسعني  

                                                        

 .أشرف :  أشفا)١(
 ) .ب(ما بني املعكوفني ساقط يف  )٢(
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ومنها ما رواه مصنف سريته أوال عن الشريف الفاضل سليمان بـن بـدر بـن عبـداهللا          
 :جدت يف رواية صحيحة عن حممد ابن احلنفية يف شعرو: بن جعفر قال

 أودعتــــها وجعلــــت مــــن أمنائهــــا   
 

 ووديعـــــــة عنـــــــدي آلل حممــــــــد   
 يف اجلـــدي عنـــد صـــباحها ومســـائها كمهتهع

 
 فــــإذا رأيــــت الكــــوكبني تناوحــــا    

ــدائها  ــر يف أعـــــ ــا بالنصـــــ  وقيامهـــــ
 

ــد    ــز آل حممــــ ــدأ عــــ ــاك يبــــ  فهنــــ
مث ذكـر صـفات   ،  صاحبها اخلوارجما نقل من أبيات قصيدة قدمية ذكر فيها      : ومنها 

 :مث ذكر القائم باحلق فقال، الغز اليت شوهدت عيانا
 أهــــل تعــــذيب وضــــرب باخلشــــب

 
 أهــــــل فســــــق ولــــــواط ظــــــاهر    

ــا للــــــذهب كمهتهع  بقــــــراع النــــــاس حبــــ
 

 كفـــــــروا بالــــــــدين مث اشــــــــتغلوا  
ــرب  ــوا بعــــــ  يعرفــــــــون اهللا ليســــــ

 
ــنة ال  ــون الفـــــــرض والســـــ  يتركـــــ

 طـــــار رعبـــــا مث خوفـــــا وهـــــرب    
 

  كــــــاجلن مـــــن  أبصــــــرهم فهـــــم  
 حنـــــو مصـــــر ودمشـــــق وحلـــــب    

 
ــبأ    ــن أرض ســـ ــال مـــ ــون املـــ  ينقلـــ

ــ    ا واحلــــدبريف بســــيط األرض طُــ
 

ــإذا مــــا النــــاس ضــــاقوا منــــهم       فــ
ــب     ــامي النســـ ــكن شـــ ــين الســـ  ميـــ

 
 ظهـــــر القـــــائم مـــــن أرض ســـــبأ    

ــرب   ــاف الكــــ ــداهللا كشــــ  ذاك عبــــ
 

 امســـــه باســـــم أيب الطهـــــر الـــــنيب    
ــد غلــــب   ــذا قــ ــورا وهــ ــألت جــ  مــ

 
ــأل األ  ــدال مثلمــــــا  ميــــ ــار عــــ  قطــــ

ــرب     ــد هــ ــه قــ ــل فيــ ــرى الباطــ  وتــ
 

 تظهـــــــــر اخلـــــــــريات يف أيامـــــــــه 
ــب    ــوم أن يشــــ ــل يــــ ــتمىن كــــ  يــــ

 
ــه   ــيب يف دولتــــــ ــرى األشــــــ  وتــــــ

ألن هــذه الصــفات املــذكورة أوال هــي  ؛ ومــن تأمــل هــذه الصــفات حتقــق مــا قلنــاه  
 إال بعـد أن أصـاب النـاس الـبالء     uومل يقـم اإلمـام   ، املوجودة يف الغـز باملشـاهدة    
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ظهـر القـائم مـن    : وقولـه ، شـديد يف سـهول األرض وحزوـا مـن هـؤالء األعـاجم      ال
وهو ميين ،  كان خروجه من ناحية اجلوفuألن اإلمام املنصور باهللا  ؛ أرض سبأ   

 وصـل مـن   uألن جده أبا هاشم احلسـن بـن عبـدالرمحن     ؛ السكن شامي النسب    
يعلم أن أحـدا مـن أئمتنـا    احلجاز إىل اليمن مث صرح بعد ذلك بامسه وهو عبداهللا ومل        

 uمث ذكـر ظهـور اخلـريات يف أيامـه         ، عليهم السالم إىل اآلن على هـذه الصـفات        
وذلك ظاهر وإن شئت فانظر إىل احلديد وكيف كان قد اشتد على الناس وأعوزهم       

 .اية اإلعواز فصار يف الكثرة على احلد الذي عرفه كل إنسان 
. احلون يف حقـه عليـه السـالم فهـي كـثرية        وأما املنامات الصادقة اليت رآها الص     

 ما رواه مصنف سريته عن الشريف الفاضل احلسني بن احلسن بـن جعفـر بـن                فمنها
رأيت يف شـعبان سـنة أربـع وسـتمائة  يف     : احلسن بن حممد بن جعفر بن القاسم قال       

منامي رجال يـؤذن األذان املعـروف حـىت انتـهى إىل آخـر الشـهادتني مث قـال عقيـب                   
ما حكاه أهل جـيالن   : ومنها. د أن عبداهللا بن محزة إمام مفترض الطاعة  أشه: ذلك

: وقـالوا ،  عقيب إجابتهم الـدعوة وإقامـة اجلمـع   uيف كتاب ورد منهم إىل اإلمام   
إن رجال من احملققني من العلماء وهو الفقيه القاسم بـن إبـراهيم رأى يف املنـام كـأن                 

واإلمـام  ، ا النـاس علـيكم بـاهللا األكـرب      يـا أيهـ   : هاتفا يهتف من السماء بـأعلى صـوته       
 .األطهر والنور األزهر والعلم األنور عبداهللا بن محزة وإال فعليكم لعنة اهللا أمجعني 

:  مصنف سريته أن رجال رأى يف املنـام كـأن رجـال أتـاه بورقـة وقـال                وروى 
، ؤمننيإىل عبـداهللا بـن محـزة أمـري املـ     ،  بسم ا الرمحن الرحيم: اقرأ هذه فإذا فيها   

 .بشارة له باجلنة وبراءة له من النار بقتله املطرفية
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ومل يعلم أن أحدا من األئمة    ، وهذا اجلنس من حكايات كراماته وغريها يكثر      
املهتدين اهلادين سالم اهللا عليهم أمجعني نقل لـه مـا يقـرب ممـا كـان لإلمـام املنصـور            

على الناس فيه اإلعـراض  ألنه قام يف وقت قد غلب ؛  فضال عن أن يساويه   uباهللا  
حىت كان أهل مذهبه مـن أكثـر اخلـاذلني    ، وضعف النشاط جلهاد املخلني   ، عن الدين 

فـأراد اهللا عـز وجـل أن حيـرك خـواطر      ، إال من عصم اهللا رب العاملني وقليـل مـا هـم         
وحيثهم على طاعته ده الكرامـات الـيت كـان يظهرهـا عليـه حـاال         ، الناس إىل دعوته  

ــال  ــد حـ Β̈$& بعـ r&uρ šÏ% ©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θè=è% Ð⇓t� ¨Β öΝ åκ øEyŠ#t“sù $ ²¡ô_Í‘ 4’n< Î) óΟÎγ Å¡ô_Í‘ (#θè?$tΒ uρ 

öΝ èδuρ šχρã� Ïÿ≈Ÿ2 ^]١٢٥:التوبة[.  
  u العام ومنتهى عمره وانتصابه لألمر، uذكر بيعته

 العامة اليت هـي دعـوة اإلمامـة وقـد تقـدم مـن اجلـوف إىل              uكانت دعوته   
وصـار إىل هجــرة دار  ، ة ثــالث وتسـعني ومخســمائة احلقـل يف شـهر ذي القعــدة سـن   

وكــان يف هــذه املــدة اجتمــاع العلمــاء  ، معــني فأقــام ــا أربعــة أشــهر تــنقص أىامــا 
. وخضـما ال يفنيـه املـاتح   ، وحماورم له ومناظرته حىت وجدوه حبرا ال ينفده النـازح     

 ومعــاين اآليــات، ومعقولــه ومســموعه، وكانــت األســئلة يف أصــول الــدين وفروعــه 
، فحينئذ اعترفوا بأن جواده يف ميدان الفضل الي  ، وفوآئد احلديث املعربة  ، املشكلة

وأنه املرجو ، وحتققوا أنه أوىل أهل عصره بالقيام بأمر األمة، وأنه السابق غري املصلي   
فلما كان يوم اجلمعة الثالـث عشـر مـن شـهر ربيـع األول سـنة أربـع         ؛ لكشف الغمة 

وكـان  ، ومـن معـه إىل املسـجد اجلـامع فبايعـه النـاس         uوتسعني ومخسمائة تقـدم     
أوهلــم األمــريان الــداعيان إىل اهللا ســبحانه وتعــاىل شــيخا آل الرســول صــلى اهللا عليــه  

مشس الدين وبدرالدين حيىي وحممد ابنا أمحد بـن حيـىي بـن حيـىي بـن      : وعلى آله وسلم 
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ي إىل احلـق حيـىي بـن    الناصر بن عبداهللا بن حممد بن املختار بن الناصر أمحد بـن اهلـاد      
مث  بعـدمها األكـابر مـن فضـالء أهـل          ،احلسني بن القاسم بـن إبـراهيم علـيهم السـالم          

 .مث سائر العلماء من شيعتهم رضوان اهللا عليهم ، البيت عليهم السالم
أبايعك على كتاب :  وكانت ألفاظ بيعته عليه السالم أن يقول بعد بسط يده         

وعلى األمر باملعروف والنـهي عـن   ،  عليه وعلى آلهوسنة رسوله صلى اهللا، اهللا تعاىل 
فـإذا قـال   ، واجلهـاد يف سـبيل اهللا بـني أيـدينا    ، ومواالة ولينا ومعـادات عـدونا     ، املنكر

وأشد ما أخذ اهللا على أنبيائه من       ، عليك كذلك ميثاق اهللا وعهده    : قال، الرجل نعم 
ورمبا أكد ،  وكيلاهللا على ما تقول: uفيقول ، نعم: فيقول الرجل، عهد أو عقد

وعلـى  : ورمبـا قـال  ، وعلى أن نقيم ألسنتنا باحلق وال تأخذنا يف اهللا لومة الئـم         : فقال
 .الصرب يف البأساء والضراء وحني البأس 

 الدعوة وأودع فيها من الغرائب والعجائب ما ظهوره يغـين عـن         uمث أنشأ   
 ال إله إال هـو احلـي     فإين أمحد إليكم اهللا الذي    ، سالم عليكم : قال يف صدرها  ، ذكره
وعلـى عدلـه وحكمتـه مبـا بـني      ، الذي دل على وجود ذاته مبا أظهر من آياته ، القيوم

وهلـم إىل  ، علـيهم شـهيدا  ، بعـث إىل كـل أمـة رسـوال ليكـون  نافعـا هلـم           ، من داللته 
ــوم  ؛ وخلــف النبــوءة باإلمامــة ، اخلــريات دلــيال ــبالد إىل ي ــذ أحكــام النبــوة يف ال لتنفي

$! &:فقال ال شـريك لـه    ،  على العباد  انقطاع التكليف  yϑ ¯Ρ Î) |MΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ 

املفضـل علـى مجيـع     ، وبـدائع احلكـم   ،  وصلى على املبعـوث جبوامـع الكلـم        ]٧:الرعد[^
 uمث أخـذ  . ومفـاتيح البـهم   ، وعلى آله مصابيح الظلـم    ، البشر من العرب والعجم   

أترون عبد اهللا يفـتنت  : ب والسنة وقال فيهايف فنون حسنة من الكالم موشحة بالكتا    
واهـتم بآجلـها أعظـم مـن     ؟ بدنيا قد عرف باطنها أيقن مـن معرفـة جلكـم بظاهرهـا            
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وجــدود ، ورســوله صــلى اهللا عليــه، يــأىب اهللا ذلــك عليــه؟ اهتمــام أكثــركم بعاجلــها
كيف تكون النفوس   ، ومناكح استنجبت ، ومواليد شرفت ، وحجور طهرت ، طابت

قبل اإلقبال ، فعليكم رمحكم اهللا بتقدمي التوبة واإلنابة ، اقلة كالبهائم العاملة  النبوية الع 
وأــاكم عمــا أــى نفســي ، فــإين آمــركم بفعلــي قبــل األمــر لكــم بقــويل ، واإلجابــة
ال آنـس  ، والصـغري ولـدا  ، واملتقدم أبا، املساوي يل منكم يف السن أختده أخا    ، وأهلي

ــنكم والطاعــة   ــم م ــر إال عــن أهــل املعصــية والضــاللة  وال، إال بأهــل العل ومــن ،  أنف
 .العجائب أنه أنشأها على أا حماسن الكالم ما بني صالة الظهر والعصر ال غري 

 بناحية صعدة حرسها اهللا تعاىل باملشاهد املقدسة علـى سـاكنيها    u واستقر
واألحكـام جتـري علـى موافقـة     ، وفرق الدعاة والوالة يف النـواحي واألقطـار      ، السالم

وكان لألمري الكـبري مشـس الـدين    . فهو يزداد ظهور الدين احلنيف     ، لشرع الشريف ا
والصرب على حتمل مشـقة السـفر علـى    ، حيىي بن أمحد قدس اهللا روحه العناية األكيدة 

حىت لقد روى لنا األمري عماد الدين حيىي بن محزة خلد اهللا ملكه أنه       . ضعفه وكربه   
صـبه يف بـالد عـذر واألهنـوم يف الـدعاء إىل أمـري          رأى قدميه قد ورمتا وكثر تعبـه ون       

ووصلت الدعوة الشريفة إىل جهـات امـة   .  إىل غري ذلك من اجلهات    uاملؤمنني  
فقام بأمرها السـيد الفاضـل العـامل نظـام الـدين حييـي بـن علـي         ، وخمالف بين سليمان 

ة إىل وتقـدم اإلمـام بعـد مـد    ، السليماين قدس اهللا روحه وانتشـرت يف سـائر األقطـار        
فأقام يف براقش مدة والناس يفدون إليه من كل ناحيـة وينقلـب منـهم            ، جهة اجلوف 

 .من ينقلب وقد شايع وتابع
 مـن مجلـة مـن وصـل إليـه وكـان قـد        tوكان الشيخ الفاضل عزان بن سـعد    

واهللا لقـد رأيـت   : فلمـا مثـل بـني يديـه وبايعـه قـال      ، uأراد احلج فمر عند اإلمـام       
، ليـه وآلـه وسـلم وصـورته وثيابـه علـى صـورة اإلمـام وثيابـه         رسـول اهللا صـلى اهللا ع  
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مث ، uوكان منامه هذا مـن مجلـة األلطـاف الداعيـة لـه إىل االلتـزام بطاعـة اإلمـام             
وكـان رمحـه اهللا   ،  بالرجوع إىل بالده للدعاء إىل طاعته والقيام بأمر الدين uأمره  

ة مث تقـدم إىل جهـة    يف اجلوف مـد uوأقام ، ذا جد واجتهاد على رئاسته يف قومه   
وهـدم دور الفسـاد حـىت    ، وأعـذب مواردهـا  ، كلما مر بناحية أصلح فاسدها    ، اليمن

وحضـر أكـابر الفرقـة    ، انتـهى إىل املصـانع واجتمـع معـه خلـق كـثري مـن كـل ناحيـة         
فبايعوا وشايعوا واعترفـوا بصـحة إمامتـه مث        ، الشقية املطرفية من اجلهة النائية والدانية     

 .وا عن طاعته نكثوا بيعته ومرق
 يف ذلك املقام بعد محد اهللا والثناء عليـه والصـالة علـى       uوكان من كالمه    

، يـا معشـر املسـلمني إن اهللا مل خيلقكـم عبثـا     : نبيئه صلى اهللا عليه وآله وسلم أن قـال  
، ومل يوجـدكم للــذات الــدنيا ، ومل يشـرك يف خلقكــم أحــدا ، ســدى )١(ومل يتـرككم 

وبـني السـبيل   ، وهداكم سـبيل طاعتـه  ، ا خلقكم لعبادتهوإمن، وخفض املعاش يف احمليا 
مث ، وعـن فعـل اخلـري غـري ممنـوعني وال مأسـورين        ، وجعلكم ممكـنني  ، وأوضح الدليل 

هاديـا إىل الصـراط    ، بعث حممدا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم داعيـا إىل الـدين القـومي                 
فهـدى  ، للحق نصرياظهريا ، بشريا نذيرا ، منقذا من الضاللة  ، مبلغا للرسالة ، املستقيم

فمـن عبـاده   ، وأنـذر وحـذر وأعـذر    ، وقرب وبشر ، صلى اهللا عليه وآله وسلم وبصر     
فــذلل اهللا بــه أعنــاق ، ومنــهم مــن اختــار الضــاللة علــى اهلــدى ، مــن انتفــع واهتــدى
ــارين فخضــعت  ــت  ، اجلب ــع رؤوس املتكــربين فانقمع ــم   ، وقم ــع صياصــي الظل ووض

فلمــا ؛  مســالك احلــق فاتســعت ووســع، ورفــع ذرى اإلســالم فارتفعــت، فاتضــعت
فصـلى اهللا  ؛ راضـيا عليـه      ، قبضه إليـه قـابال لـه      ، وأكمل له دينه  ، أصلح اهللا به عباده   

                                                        

 .يهملكم ): أ(يف حاشية  )١(
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وجعـل بعـده احلجـة علـي     ، وتنور ضـرحيه ، عليه وعلى آله وسلم صالة تقارن روحه    
أهـل بـييت    ((: كمـا روي عـن خـامت النبـيني        ، وعترة رسوله األمني  ، عباده كتابه املبني  

وقـال  ، )١ ())ومن ختلـف عنـها غـرق وهـوى    ، سفينة نوح من ركب فيها جنا   فيكم ك 
 إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا مـن بعـدي      ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم    

إن اللطيف اخلبري نبأين أما لـن يفترقـا حـىت يـردا          ، كتاب اهللا وعتريت أهل بييت    : أبدا
 . )٢ ())علي احلوض

وصـرنا أعلـم    ، علينـا )٣(وجبت طاعتـه  ، عظمت نعم اهللا لدينا   إنه ملا   : أيها الناس 
، وأوالهم بتدبري األمور  ، وأعرفهم بشريعة حممد عليه السالم    ، الناس باحلالل واحلرام  

معـذرة يف الـدنيا    )٤(ومل يبق لنا عند اهللا تعاىل يف الغفلـة ، وأبصرهم  بسياسة اجلمهور  
وهلديـه  ، وألمره مطـيعني  ، يرضيه ساعني وإىل ما   ، قمنا إىل اهللا تعاىل داعني    ، واآلخرة
ــث قــال يف كتابــه املــبني ، متــبعني & : حي ä3 tFø9uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö�sƒ ø: $# tβρã� ãΒ ù'tƒuρ 

Å∃ρã� ÷èpRùQ$$Î/ tβ öθyγ ÷Ζ tƒuρ Ç tã Ì� s3Ψßϑ ø9$# 4 y7Í× ¯≈s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=øÿ ßϑ ø9$# ^]ــران ــدعونا ، ]١٠٤:آل عمـ فـ
بـاذلني النفـوس واألمــوال   ، هـادين إىل احلــق مهتـدين  ، ضـى اهللا جاهـدين  النـاس إىل ر 

، ووجبـت علـيكم بيعتنـا     ، وقرعـت أمسـاعكم واعيتنـا     ، وقد بلغتكم دعوتنا  ، جماهدين

                                                        

وقـال صـحييح    ، ٣/١٤٠وقال حديث صحيح على شـرط مسـلم واخرجـه أيضـا يف        ، ٢/٣٤٣احلاكم   )١(
ــرقم / ٥ الصــغري والطــرباين يف األوســط ، اإلســناد ومل خيرجــاه   ــرقم /٣ويف الكــبري  ، ٣٩٠ب  ، ٢٦٣٦ب

 . من خمتصر زوائده البن حجر ١٩٦٧ رقم ٢/٣٣٤والبزار 
 رقـم  ٥/٦٢١والترمـذي   ، ٢٤٠٨ رقـم  ٤/١٨٧٣ومسلم عن زيد بن أرقـم   ،٤٠٤اموع لإلمام زيد     )٢(

٣٧٨٦.  
 .حجته ): ب(يف  )٣(
 .الغفلة : ساقطة): ب(يف  )٤(
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 ٤٨ 

من مسع واعيتنا أهل البيت فلم جيبها كبـه  ((: وقد روي عن جدنا سيد البشر أنه قال   
وألقـى علـى   ، أسـبل الظلـم رواقـه   وقد طال مـا    ،  )١ ())اهللا على منخريه يف نار جهنم     

واآلن قـد أذن    ، وأخذ على الظاملني ميثاقـه    ، وأظهر الشيطان شقاقه  ، بدر العدل حماقه  
ودمـغ الباطـل ومخـود      ، واشـتهار العـدل وانتشـاره     ، اهللا تعاىل بعلو احلـق واسـتظهاره      

فبادروا رمحكـم اهللا فقـد وجـب علـيكم الفـرض            ، وهدم مناره وانطماس آثاره   ، ناره
واستقصـاء  ، واغتنموا الفرصة قبل نزول الغصـة ، ة عرضها السموات واألرضإىل جن 

وانقطـاع األمـل    ، وانظروا ألنفسكم مـادمتم يف مهـل قبـل حلـول األجـل            ، كل قصة 
واعلموا أنا قـد أطلقنـا ملـن أنكـر دعوتنـا وكـره بيعتنـا املطالبـة         . والسؤال عن العمل  

فقفـوا  ، وز إىل مضـمار االمتحـان     والرب، والسؤال عن واضح الربهان   ، باحلجة والبيان 
، واصـدقوا النيـة  ، ليهلك من هلـك عـن بينـة وحيـىي مـن حيـي عـن بينـة              ؛ على العينة   

لكـل  ، وخذوا الفائدة نقدا ال نسية فهذا الفرس وهذا امليدان، واسلكوا السبيل اجللية 
ــع ودان وال تعملــوا إال علــى البصــرية    ، وال تأخــذوا يف ديــنكم إال بالوثيقــة   ، شاس

وزعـوا  ، وتنـاهوا عـن املنكـر واتبـاع اهلـوى       ، وتعاونوا علـى الـرب والتقـوى      ، قيقةواحل
≅ö  &.نفوسكم عما حتب وـوى     è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Š r& ’n< Î) «!$# 4 4’n?tã >ο u��ÅÁ t/ O$tΡ r& Ç tΒ uρ 

Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «!$# !$tΒ uρ O$tΡ r& z ÏΒ šÏ.Î�ô³ßϑ ø9$# ^]ــف ‘βÎ) ß‰ƒÍ÷ & ]١٠٨:يوســ é& �ωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# 

$tΒ àM÷èsÜtGó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’Å+ŠÏù öθs? �ωÎ) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n=tã àMù=©.uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ^]٨٨:هود[.  
وكان الفقيه الفاضل شهاب الدين أبو القاسم بن احلسـني بـن شـبيب التـهامي           

t     يف صحبة اإلمام u     فقام بـني  ؛ م  وغريه من عيون أهل العلم رضوان اهللا عليه
                                                        

ــا  )١( ــه  ٥/٤٠٧والطــربي يف تارخيــه  ، ٢/٢٥٥هللا يف التجريــد أخرجــه املؤيــد ب  يف ســياق كــالم احلســني علي
 .السالم 

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق

www.almahatwary.org 
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فقال بعد محد اهللا والثناء عليـه  ، يف جهة املصانع )١( يف ذلك املوقفuيدي اإلمام   
، ويا خطباء احملافل ، ويا أسود اجلحافل  ، يامعشر القبائل : #والصالة على رسوله    

، فـإذا مسعـتم فعـوا   ، إين قائـل فـامسعوا    ، دون النـاس عامـة    ، ويا معشر املسلمني خاصة   
وتعدون لـه الليـايل   ، والنور الذي كنتم توقعونه، لذي كنتم تطلبونه  اعلموا أن األمر ا   

، وضياؤه قـد سـطع   ،  قد ملع  #هاهو يف عترة نبيكم     ، والشهور واألعوام ، واأليام
 ويف العلم، وقائمهم بالفضائل قد مجع

، وجانـب االسـتراحة   ، وفـارق الراحـة   ، وباشر الـورع  ، وفارق الطمع ، قد برع 
وقـام  ، وعلـت مهتـه   ، وغزرت دميته ، وتقوت عزميته ، متهواشتدت على الظاملني شكي   

، حـني بـدلت األحكـام     ، ولصلت  جبينه ناصبا   ، وألعدائه مناصبا ، يف اهللا تعاىل راغبا   
واســتغين عــن احلــالل ، وارتكبــت اآلثــام، وشــرب املــدام، وعطلــت شــرائع اإلســالم

، لسـادة األجـالء  فبايعـه ا ، واستطالت أيدي أهل العناد ، وكثر الفساد بالبالد  ، باحلرام
والـورع  ، والعلـم البـارع   ، والشرف الشـامخ  ، أهل السؤدد الباذخ  ، والكرباء الفضالء 

، والعلماء املخلصـني ،  وغريهم من أولياء اهللا املتقني     #من أهل بيت حممد     ، الرائع
، فوجدوه خضما ال ترتفه الـدالء ، بعد االعتبار والرب واالختبار   ، وأهل الورع واليقني  

وحسـاما  ، وال تقوم لصولته األبطـال ، وليثا ال وله األهوال، له االرتقاءوطودا ال ينا 
وجندلـة تـدمى منـها    ، وعزاما ال يصاحبه الوسن  ، وال تروعه الفنت  ، ال تقوم له اجلنن   

وتعـاونوا علـى   ، فاحصـدوا رمحكـم اهللا نـاجم الشـرك     ، ويتحاماهـا املـراجم     ، احملاجم
ومتوتـوا  ، حتيـوا سـعداء   ، ارعوا إىل طاعتـه   وس، وسابقوا إىل بيعته  ، حصاد أويل اإلفك  

وسفن ، احلماة األباة الكفاة،  هم السادة القادة الذادة  #فإن عترة نبيكم    ، شهداء

                                                        

 .يف بعض مواقفه ): أ(يف حاشية  )١(
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هللا أبـوكم مـن أي نـور    ، ومـن ختلـف عنـها غـرق وهـوى     ، النجاة اليت من ركبها جنا    
فمـن كـان مـنكم ذا شـك     ، وبعد كتاب اهللا  وسـنة نبيـه  تلتمسـون          ؟ بعده تقتبسون 

واقف نفسه ال ، فها هو يف معرض االعتراض، متمسكا من احلرية بأسباب، تيابوار
وهـو اجلـدير  بقـول      ، عامل بالسنة والكتـاب   ، وال يكل عن خطاب   ، يعي عن جواب  

 :uجده 
ــوا  ــربكم وبيتــــ ــبحوا يف حــــ  وأصــــ

 
ــوا   ــل ال تفوتـــ ــب النمـــ ــوا دبيـــ  دبـــ

ــد قلتمــــوا لــــو جيتنــــا فجيــــت     كمهتهع  قــ
 

ــيت   ــا عصـــ ــال مـــ ــإنين قـــــد طـــ  فـــ
ــاء احمليـــــي املميـــــتبـــــل    مـــــا يشـــ

 
ــيت   ــيتم أو شــ ــا شــ ــيس لكــــم مــ  لــ

 :مث انتضى الفقيه سيفه وقال 
 بســــيفي إذا جــــد الــــوغى خلطيــــب

 
ــإنين    ــا فـ ــيكم خطيبـ ــن فـ ــو مل أكـ  ولـ

ــو خضــيب      كمهتهع  فــأثين بــه عــن تلــك وه
 

 أخوض به للضرب يف كل غمرة 
يق مـن اهللا   إىل حصن كوكبان فأقام فيه مدة واألمور منوطة حببل التوف        uمث تقدم   
، ويف خالل ذلـك أقبـل إىل طاعتـه وتبعتـه مـن أمـراء العجـم حكـوا بـن حممـد           ، تعاىل

فوصل إىل اإلمـام وانضـاف إليـه    ، فبايعه رجل من دعاة اإلمام يف بعض نواحي بكيل   
 صـالة يـوم   uوصـلى  ، فبـايع  الكـل منـهم   ، من خيل العجم إىل قدر مائيت فـارس      

،  صنعاء واثقـا بـاهللا عـز وجـل متـوكال عليـه      النحر يف شبام كوكبان وحنر وتقدم إىل   
فلما وصلها وفيها من العجم إىل قدر سبعمائة فارس فتح أهـل املدينـة البـاب فـدخل               

u    وتأخر حكوا ومن معه مـن  ،  يف سبعة أفراس ال غري وهم أخوته ومن خيتص به
 إىل املسجد اجلامع فـاجتمع جنـد العجـم وأحـاطوا        uوقصد  ، اجلند خارج املدينة  

 فيه حىت حضر وقت صـالة املغـرب وأذن   uفوقف  ، سجد إحاطة اهلالة بالقمر   بامل
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 ٥١ 

وقضـى صـالته ووقـف ينتظـر الفـرج       ، املؤذن بأذان أهل البيت عليهم السالم املختار      
فأخربين األمري الكـبري عمادالـدين خلـد اهللا ملكـه أنـه أمـره أن        ، من اهللا تعاىل والنصر   

 لعنـهم اهللا  -ف عليهم آذوه وسـبوه فلما أشر، يشرف على العسكر من فوق السطح  
 أشرف من ذلك املوضع بعينه علـى أولئـك القـوم فمـا تكلـم      uمث إن اإلمام    : قال

وانتـهى احلـال بعـد ذلـك إىل        ، أحد منهم إليه بكلمة واحدة مع مشاهدم إياه هليبته        
 صوبوا خروجه من املسجد فألبسوه شيئا من حلافهم    uأن أهل صنعاء الذين معه      

مث خرجوا به فيما بينهم كأنـه واحـد منـهم    ، لك عمن شاهده عند خروجه   ليتنكر بذ 
وملـا أراد مـن   ، وهم يسريون بني العجم فسلمه اهللا تعـاىل مـن كيـدهم حراسـة لدينـه          

فأقـام يف بعـض دور املتـولني لـه     ، حياة اإلسالم ونعش مذهب العتـرة علـيهم السـالم         
رصـة للخـروج مـن املدينـة     جانبا من الليل مث صوب أصحابه اخلروج لعلها تسـعف ف          

فخرجــوا وقصــدوا بعــض أبواــا فجــاؤا واجلنــد علــى البــاب قــد  اشــتدت احلراســة   
فعـادوا إىل موضـعهم   ، وتأكدت يف كـل ناحيـة وعلـى كـل بـاب مـن أبـواب املدينـة           

، وأشفقوا لشـدة حمبتـهم فتراجعـوا   ، uوخاف أهل صنعاء على اإلمام      ، واشتوروا
، فلم يصوب اإلمـام ذلـك  ،  يكاد يصله أحدنقف يف مسجد غينوه ال  : وقال بعضهم 

 uمث اتفق الرأي على أنه يقف يف بيـت واحـد غـري معـروف وال مشـهور فتقـدم                   
وبـات عيـون أهـل املدينـة مـن      ، وتفرق أصحابه خيفة أن يطلع الصباح وهم كـذلك       

الزيدية جيتهدون يف فسـاد عسـكر العجـم حـىت أفسـدوا مـن الرجـل إىل ثالثـة أالف                   
 يف ذلك عناية أكيدة تليـق بصـحة عقيـدم وأكيـد حمبتـهم ألهـل               راجل وكانت هلم  

وفتحـت أبـواب   ، البيت عليهم السالم حىت أصبح الصباح وقد انـتظم هلـم مـا أرادوه      
مث أقبل جند العجم الذين كانوا فيهـا  ، uاملدينة فدخل حكوا وأصحابه إىل اإلمام   

 عنـد البيعـة رعبـا    وإن مـن كبـارهم ملـن ترعـد يـده     ، uإىل بني يديـه حـىت بـايعوه        
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 باالنصراف من املدينـة  uوأذن هلم ، وخوفا قذفه اهللا يف قلوم حىت مشلتهم البيعة       
،  يف املدينة ومن  معه مـن اجلنـود    uواستقر اإلمام املنصور باهللا     ، فرتلوا حنو اليمن  

،  النـاس مـن كـل ناحيـة    uوجرت األحكام النبوية على أحسـن حـال ووفـد إليـه            
لني إليه الشـيخان األوحـدان عـزان بـن سـعيد ومفضـل بـن أيب         وكان من مجلة الواص   

رزاح رمحهمــا اهللا تعــاىل يف قــوم كــثري مــن جهــام بــأموال مجــة وغريهــم مــن أهــل  
والندى للعايف والراغب ،  ينشر اهلدى للطالبuوأقام كذلك   ، اجلهات والنواحي 

. 
uوقال   

ان وأثـىن علـى أهلـها مبـا كـ         ، هذا الشعر عقيب  دخوله صنعاء      )١(
 :هلم من العناية

 ـــوبرقـــا ورعـــدا الح وها وأرزمـــان 
 

ــاحلمى   ــائم بـ ــر جنـــد واحلمـ ــا ذكـ  دعـ
ــني هضــــاب األبــــرقني وأصــــرما    وبــ

 
ــارق   ــذيب وبــ ــني العــ ــم بــ  ودارا هلــ

ــا   ــولة اللمــ ــاقني معســ ــة الســ  خدجلــ
 

ــى   ــة احلشـ ــنني مهظومـ ــة املتـ  وخمطوفـ
ــا مســــوما     ــلوقيا وطرفــ ــا ســ  ودرعــ

< 
 ابـــــال وال تـــــذكرا إال حســـــاما وذ  

ــما    ــا مقســ ــداء حتفــ ــج إىل األعــ  متــ
 

 وزوراء يضـــمي نبلــــها مــــا شــــحية  
  ــرفي ــرقته املشـــــ ــاإذا أشـــــ  ة أظلمـــــ

 
ــة    ــيال بألمــ ــوم لــ ــرد اليــ ــرا يــ  وفجــ

ــا     ــوى أخــــال متنــــه ويلملمــ  ورضــ
 

ــنفات جيـــــاده      كـــــأن ثـــــبريا مســـ
 ليـــــدرك ثــــــأرا للعلـــــى ولينقمــــــا   

 
ــابر   ــاة جبــــ ــوم طغــــ ــاد إىل قــــ  يقــــ

ــلما   ــام وســـ ــذا املقـــ ــيا هـــ  وال تنســـ
 

ــبيله    ــى لســ ــرا مضــ ــا أمــ  وال تعرضــ
 كبــت جمرمــا شــفي أخــا تقــوى وي  يِل 

 
 وقـــــوال بـــــال فخـــــر وال جربيـــــة    

                                                         

 . خمطوط ١٣ -١٢الديوان  )١(
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 ٥٣ 

   ــة صــــم ــا بالعظيمــ ــم يومــ  ماإذا هــ
 

 أمثلــــي يلــــدن احملصــــنات مقــــدما    
ــا     ــا عرمرم ــه جيش ــت بنفســي في  وكن

 
ــرم     ــيس عرمـ ــي يف مخـ ــذفت بنفسـ  قـ

ــا     ــت مغنم ــا رم ــاف كلم ــوال العف  ول
 

ــاض وجــوههم    ــوال بي ــوث شــرى ل  لي
ــفي ســاحة امللــك بالــدما       مليــك يص

 
ــد    ــة ماجــ ــامي احلقيقــ ــودهم حــ  يقــ

ــه يف املفاضـــة أرقمـــا   ــف خلتـ  وإن كـ
 

ــبا  ــزأر غاضـ ــث يـ ــال قلـــت الليـ  إذا قـ
ــا     ــه فمـــ ــاملعورات لـــ ــاتح بـــ  وال فـــ

 
ــازع   ــري منــــ ــا هللا غــــ ــدا طائعــــ  غــــ

  ــا م ــم أر إال أعجميــــ ــِهمهفلــــ  امــــ
 

 أقلب طريف هل أرى العرب جهرة 
ــنفس بــ  ــارأوا خلطهــم لل  النفس أكرم

 
 ســوى نفــر شــم األنــوف غطــارف     

  ــيح املقو ــروع الوشــ ــرون للــ ــاجيــ  مــ
 

 مسا عري من مهدان يف حومة الوغا 
ــا    ــه قــــذا وتوأمــ ــث رأينــــا منــ  بغيــ

 
ــاؤه   فلمـــا قربنـــا الـــدرب جـــادت مسـ

ح جنــــد فأمـــــا     إىل أن زهتــــه ريـــــ
 

ــا   ــلمى عمودهـ ــراد أم سـ ــل جـ  كرجـ
ــا  ــرا ال مألمــ ــيهم حاســ  وســــرت إلــ

 
ــدنا فأدينــــــ   ــا فعــــ ــرائض ربنــــ  ا فــــ

ــا       ــل ألرحـــض مأمثـ ــرز مـــاال بـ  ألحـ
 

 وتاهللا ما وطنت نفسي على الردى 
ــا   ــم حمطمــ ــرديين األصــ ــوى الــ  وأهــ

 
ــا    ــرءا أهــوى احلســام مثلم ــت ام  وكن

ــم متقـــــدما     ــاه عرنينـــــا هلـــ  وأرضـــ
 

ــوده  ــف جنـ ــر خلـ  وأكـــره كـــون احلـ
ــآليل منظمـــا   أتـــى عـــارض حيكـــي الـ

 
ــا  ــر الــــدخول ورمبــ  رجعنــــا إىل ذكــ

ــدى  ــا وأسـ ــاحلات وأنعمـ ــا الصـ   إليهـ
 

ــها   ــع اهللا مشلــــ ــاءت أزال مجــــ  فجــــ
ــا    ــهال ومغنمـ ــال وسـ ــا أهـ ــالوا لنـ  وقـ

 
ــا     ــهجوا بن ــاب وابت ــتح الب ــادوا بف  فج

ــما    ــا مقسـ ــا ابـ ــا كنـ ــال مـ ــد طـ  فقـ
 

 وقــــالوا جهــــاد الظــــاملني فريضــــة     
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 ٥٤ 

ــام وأنفــــس   كرام وإن أضحى ذووا الفسق لوما ــوال عظــ ــتفديك أمــ  ســ
ــلما    ــاه ســـ ــا رجونـــ ــوم فيمـــ  لكـــ

 
 فقلنــــا هلـــــم خـــــريا ثنـــــاء علـــــيهم  

ــا   ــابا وعلقمـ ــه صـ ــونا منـ ــرب حسـ  بصـ
 

ــد العـــرين عرينـــها     ــنا إىل أسـ  وخضـ
  خوض مهري إىل العداركْوما هي ِب  إذا كاع يوما عنه جندي وأحجما 

 سل اخليل عين يف عجيب ومشهدي  وقد صار ورد اخليل بالركض أدمها
ــا ضــاحكا متبســ    ــن اجلــيش طلق  ماع

 
ــ قَلْأمل أَ   ادا مــــلء الفجــــاج جمـــــر  هــ

 ــزرد املوضـــون يومـــا متم  مـــاذوي الـ
 

ــم حاســـرا     ــن هـــران أمل أحـ  ويف بطـ
ــان ليثًـــ   ــه الفتيـ ــت بـ ــمالقيـ  ا عشمشـ

 
 وكم موقف نلقى به الندب ساهيا 

ــا الح بـــــرق وأجنمـــــا ــة مـــ  مراغمـــ
 

ــا   ــوا ـ ــوك األرض ال تطمعـ  فقـــل مللـ
 وأحـــــرزمت ذنبــــــا بــــــذاك ومأمثــــــا  

 
ــا حط    ــتم حرام ــا نل ــد طــال م ــافق  امه

ــار حِ   ــد صـ ــياننا قـ ــرفعصـ ــارا حمجـ  مـ
 

ــا     زم بن ــ ــوز فليلت ــي الف ــان يبغ ــن ك  فم
uوقال   

بصنعاء وقد امتنع قوم من بين أيب الفتوح باملشرق مـن االنقيـاد فـأوقع             )١(
 :فقال يف ذلك، م حكوا بن حممد وقعة عظيمة

ــم    ــم للقل ــيس احلك ــيف ل ــم للس  احلك
 

ــم    ــق ال تلـ ــال احلـ ــي يف مقـ ــا الئمـ  يـ
ــ عكمهته ــ إىل ِهمقلــــب تقلــــب مــــن هــ  ِممــ

 
 إين أبيـــــت قليـــــل النـــــوم أرقـــــين    

 يفــرح الــنفس بالطــاري مــن احللــم      
 

ــهمكا    ــل من ــام اللي ــن ين ــىت م ــيس الف  ل
ــنعم  ــاء والـ ــك ال يف الشـ  يف منـــرب امللـ

 
ــه     ــن أمســى ومهت ــاس م ــىت الن ــن ف  لك

ــارم اخلــذم     ــد الص ــروع ح ــل يف ال  يف
 

ــرا   ــارما ذكـ ــاما صـ ــززت حسـ  إين هـ
 

                                                        

  .١٥ -١٤الديوان  )١(
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 صمصـــامة ذكـــرا متضـــي مضــــاربه     احلرب إن العجز يف السأمال يسأم 
ــدم     ــا بـ ــى وجههـ ــط غطـ  وإن تغطمـ

 
 حبــرا مــىت يــرض ميــأل األرض نافلــة     

ــن محــاة العــرب والعجــم     غطــارف م
 

ــهم    ــوا هللا أنفســــ ــبة وهبــــ  يف عصــــ
 ما أنس  ال أنس يف صنعاء مواقفهم  واجليش كالبحر حامي الظهر ملتطم 

ــم   ــى علـ ــار علـ ــن نـ ــهر مـ ــاه أشـ  عليـ
 

ــو مشائلـــــه     ــودهم ماجـــــد حلـــ  يقـــ
ــهم      ــاس يــوم الــروع للب  وأضــرب الن

 
ــة    ــاس مرتلــ ــال النــ ــر أعــ ــو املظفــ  أبــ

ــر  يف سالف الدهر واملاضي من األمم  ــتمســـــ ــول اهللا منكـــــ   آلل رســـــ
 بــاق ومــن ظهــر صــنديد إىل رحــم     

 
ــن طبــق      ــاض وم ــن علــم م ــنحط م  ي

ــتم   ــائب القـ ــن شـ ــة مـ ــاء خالصـ  بيضـ
 

ــادخة   ــدهر شــ ــرة للــ ــدا غــ ــىت بــ  حــ
ــنقم خيــ  ــار ذي ال ــن اجلب ــاب م  ش العق

 
ــود ومل   ــوحي العهـ ــىي الفتـ ــان حيـ  فخـ

ــتم     ــول منقـ ــا صـ ــا عقابـ ــال فيهـ  وصـ
 

ــدر   ــف مقتـ ــا كـ ــهم عفافـ ــف عنـ  فكـ
ــم    ــل اجلــرار ذي العل ــازم اجلحف ــا ه  ي

 
 قل يل لسيف اهلدى إن كنت القيه 

ــى رممــي   ــىن البل ــى وإن أف ــول يبق  والق
 

ــدقه    ــول أصــ ــري القــ ــول وخــ  إين أقــ
ــه ا   ــق إلــ ــيب وحــ ــرم حــ ــل واحلــ  حلــ

 
ــدوا   ــبكم هللا فاعتقــــــــــ  إين أحــــــــــ

ــثىن بــاخلزي والنـــدم      ومــن تعــدى انـ
 

 مـــن مـــت منـــا حببـــل نـــال بغيتـــه      
ــا  كان الوجود هلا يف الصحف كالعدم  ــوىل غـــــري ذاكرنـــ ــلي تـــ  إذا املصـــ
 يريد ذمار يف شهر ربيع األول سنة مخـس وتسـعني وفيهـا مـن العجـم            uمث ض    

، يف ذلك اليوم العناء العظيم والقتـال الشـديد   uوكان له ، خلق كثري فوقع القتال   
ــوده املعقــودة   ــام جن ــه كــان أم ــذف بنفســه يف مجــوع  ، وعســاكره احملشــودة، فإن يق

، األعاجم فقتل من جند العجم ثالثون فيهم ثالثة من العرب والبـاقي مـن صـميمهم           
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ــهم     ــان فأمن ــاهلالك حــىت ســألوا األم ــأيقنوا ب ــوال والكــراع   uف  علــى تســليم األم
،  أن اخلرب شاع يف صنعاء يوم فتح ذمار بنفسه     uوذكر مصنف سريته    . حوالسال

قال ومثل ذلك رواه مجاعة من أهـل صـنعاء ثقـات أن فـتح صـنعاء اشـتهر مبـىن يـوم                   
 .واستقرت األوامر والنواهي يف ذمار وأعماهلا ، العيد وحتدث به الناس

وا قـد  ألن بعـض العجـم الـذين كـانوا يف ذمـار كـان             ؛  إىل صنعاء  uمث ض   
 مـن ذمـار يـوم الثالثـاء       uفقصـدها   ، قصدوها يف خالل ذلك وحطوا على املدينة      

 الذوا حبصـن بـراش     uفلمـا أيقنـوا باإلمـام       ، لعشرين ليلـة خلـت مـن ربيـع األول         
مث كان بعـد ذلـك طلـوع إمساعيـل وقتـل حكـوا بـن        ،  املدينة وأقام مدة  uووصل  

هـران فتحقـق اخلـرب بقتـل      إىل جuمث ـض ، )١( يف ناحية خـريه   uحممد واإلمام   
 . إىل بالد بكيل ومر إىل ناحية مقرا uجكوا فانصرف 

 يف بعض األيام بناحيتهم يف موضع يعرف جبرن القيـل   u وكان من كالمه  
وقـد حتقـق خيانـة بعـض مـن يتصـرف عـن أمـره مـن الفرقـة الشـقية            ، يف سائلة مقـرا  
ــدوقــد علمــت أن البيضــة مل تــنحفظ والفســق مل ي : املطرفيــة فقــال ، تــرفض إال باجلن

والرعيـة ال جتمـع علـى    ، واملـال ال يؤخـد إال مـن الرعيـة     ، واجلندال يستقيم إال باملـال    
ومع ذلك فـإم لـو أمهلـوا    ، نعم أنعم اهللا عليك، االنقياد للحق إال بطرف من الشدة  

، وشـغلوا عـن القيـل والقـال    ، وساءت احلـال ، وانكشف الغطاء، لذهب الدين واملال 
وهـو كامسـه   ، وجـادلوا بالباطـل  ، الغوائـل  )٢( يف ظل احلق فبغـوا للحـق     ولكنهم تفيئوا 

، لصـيحوا صـياح الثعالـب     ؛ وخافتـهم  املخالـب    ، فلو ضغمتهم نيـوب الباطـل     ، باطل
وأيـن زرعـة مـن     ؟ أين عمارة الوهـاب مـن عـنس       ، ليس هلا إال ابن أيب طالب     : وقالوا

                                                        

 .يف ناحية خشران ): ب(يف  )١(
 .وتفيئوا فيظل احلق الغوائل ): ب(يف  )٢(
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وشـهدوا ـا مـن كـل     ، بوتقلبوا يف ذكر املناقـ ، شتان ما بني احلمار والفرس ؟ آنس
مل أتــدنس ، أوطــأم واضــح منــهاج اهلــدى، فأنــا صــاحبهم بــاألمس وغــدا، جانــب

وهـم يـذكرون إتيـان املـأل     ، وال حالت يب عن سنن االسـتقامة احلـال       ، باحتكار املال 
ويلزموننـا القيـام   ، ولوال خشية التطويل لذكرناهم يعرضون علينا نصف املـال   ، منهم

وأمخـدنا نـار   ، حىت إذا فقأنا عـني الفتنـة بعـد جـذورها       ، والعلى تلك الشدائد واأله   
ونصـبنا منـار احلـق علـى        ، وتركنـا روض الصـرمية ليعفورهـا      ، الضاللة بعـد ظهورهـا    

، وطالــب أمحـال رجــل ال تعــق ، فمـن القــف للمـال كــاهلر اللبـق   ؛ أعالمهـا وفورهــا  
دين لـئال   واحفظ عرى ال  ، أبشر فالسكيت قد حلق   : فقلت، وقائل إن السهاد قد لعق    

وبلغـت القلـوب   ، وأصدقت زاغت األبصار )١(فلما فأءت فئة الباطل وأجلت. ميحق  
احلناجر وظـن كـثري مـن النـاس بـاهللا الظنونـا هنالـك ابتلـي املؤمنـون وزلزلـوا زلـزاال                      

، واهللا أغري لدينه وأمحى على شـرعه ، ومن هافت خافت    ، فمن تائب ثابت  ، شديدا  
وقد ، وكيف خيذل بعد العدة بالنصر جنده   ،  وعده وحنن على موعود ولن خيلف اهللا     

فكأنك بألوية النصـر  قـد خفقـت بـالظفر          ، يوم صنعاء وبعده  ، هزم األحزاب وحده  
فكـم هنـاك   مـن حـائز ملكـا      ، وببحار التوفيق قد طمـت بالظـاملني نطاقهـا    ، أطرافها
 :وقائل  يا ليتين كنت معهم فأفوز  فوزا عظيما، حسيما

ــا  ــال تعـــــــذلوه إذا مـــــ  هـــــــدرفـــــ
 

ــاج    ــوم اهليــ ــل يــ ــب الفحــ  إذا غضــ
 والــــــدم فيهــــــا حيــــــاكي املطــــــر    كمهتهع

 
ــدور اجليــــاد     ــن معيــــد صــ ــا ابــ  أنــ

ــتم النـــاس ضـــوء القمـــر       وهـــل يكـ
 

 أينكـــــر حقـــــي بـــــرجم الظنـــــون    
ــري   ــرك خــــــري الســــ  كانــــــت لعمــــ

 
 فــــــإن ســــــريت ســــــرييت بــــــاليقني 

 
                                                        

 . وأخليت وأصدقت: سقطت ) ب(يف  )١(
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ــعر   ــى والشـــ ــق احلصـــ ــزم يشـــ  بعـــ
 

ــالل     ــرد الضـ ــق بـ ــذي شـ ــت الـ  ألسـ
ــه مـــــــن ع  زم تعلمتـــــ ــ ــروحـــــ  مـــــ

 
ــه مـــــــن علـــــــي   وبـــــــأس توارثتـــــ

ــاين الـــــذكر    ــام اليمـــ  )١(أو كاحلســـ

 
ــقة األرحـــــــيب     لســـــــاين كشقشـــــ

مث إىل ثـال وأنشـأ   ،  إىل ناحيـة  شـبام  uمث ملا تقدم إمساعيل إىل صنعاء تقدم اإلمام          
uقــال مصــنف ســريته  )٢( هــذين الشــعرينu  مــن بعــد صــالة الفجــر إىل أول 

 :أحدمها، ضحوة النهار قبل انبساط الشمس
ــرحاب   ــأجرعي شـ ــيب فـ ــوى قضـ  بلـ

 
 ال تـــــــذكرن منـــــــازل األحبـــــــاب 

ــاب   كمهتهع ــر تصـ ــان ذكـ ــان زمـ ــيس الزمـ  لـ
 

ــا   ــرمي وإمنـــــــــ  دارات آرام الصـــــــــ
 ــم ــراب  شـــ ــق األقـــ ــون لواحـــ   املتـــ

 
 واذكـــر بنـــات األعـــوجي والحـــقٍ    

ــردا كجلــــد األرقــــم املنســــاب      ســ
 

ــدران أحكــم نســجها   ــف كالغ  والزغ
 ــرق ــربــ ــحاب  تعــ ــون ســ  ض يف متــ

 
  زرق املتــــــون كأــــــا ومناصــــــال 

 وهـــواك مـــن عتــــل ومـــن نشــــاب    
 

ــرى    ــفراء القــ ــل صــ ــحية كــ  واملاشــ
 فرســـاا والســـوق ســـوق ضـــراب    

 
ــة    ــوس رخيصــ ــدع النفــ ــة تــ  ومقامــ

ــالب      ــى غ ــرى غلــب عل ــد ط ــم ق  ك
 

ــا    ــوم غالبــ ــل يــ ــارب كــ ــيس احملــ  لــ
 ــابفحـــــوادث األيـــــام غـــــري ع  جـــ

 
ــولة    ــة يف صــ ــن جولــ ــنب مــ  ال تعجــ

ــهاب    ــود شـ ــيش أو مخـ ــل جـ ــن فـ  مـ
 

  أرقــــت ومــــا أرقــــت حلــــادث   إين 
ــى األعقـــاب     ــها عهـــدا علـ  ونكوصـ

 
ــدها     ــن رشــ ــة عــ ــلة أمــ ــن لضــ  لكــ

ــاب   ــا ونصـــ ــي هلـــ ــها وتعظيمـــ  عنـــ
 

ــوغى    ــاعي يف ال ــد علمــت دف ــين وق  ع
                                                         

  .٣٢: الديوان )١(
  .١٦ -١٥الديوان  )٢(
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ــاب ــيغم وثـــ ــة ضـــ  وضـــــت ضـــ
 

 ولقـــد دعــــتين فاســـتجبت دعاءهــــا   
ــارم القرضــــاب     زري حبــــد الصــ ــ  يــ

 
 ونضــوت عزمــا مـــن عــزائم حيـــدر    

ــهد يل ذوو األحســـــــ    ابإال ويشـــــ
 

ــف     ــت مبوقـ ــد وقفـ ــاين قـ ــل تعلمـ  هـ
 وملــــع ســــراب   )١(جلهــــام ســــيفان  

 
ــالم ينســــى األكرمــــون مــــودت   فعــ

ــاب  ي ــة األزالم واألنصـــــــ  ال حلفـــــــ
 

ــه   ــريش بيتـــ ــرت قـــ ــن عمـــ  إين ومـــ
ــدا وال ترخـــــى فضـــــول ثيـــــايب   أبـــ

 
   ــم ــب امللـ ــثلم اخلطـ ــي )٢(ال يـ  عزائمـ

ــايب     ــرع نـــ ــهول أقـــ ــاهر للـــ  أو ســـ
 

ــائم    ــوام أين نـــــ ــب األقـــــ  أفيحســـــ
  وأهــــون مــــن طــــنني ذبــــاب   أدىن 

 
 اهلـــول عنـــدي حـــني مينـــع ظهـــره      

ــلُّ  ــرت أجــ ــار إن ذكــ ــاليبوذمــ   طــ
 

 إن كنـــت يـــا صـــنعاء أكـــرب مهـــيت     
ــالب    ــائع األســ ــة ضــ ــي العزميــ  واهــ

 
ــداء يفَّ   ــد األعــــــ ــإنينفليزهــــــ   فــــــ

ــاب   ــري حجــ ــارزة بغــ ــمس بــ  كالشــ
 

ــتين   ــام رأيــــــ ــد اللئــــــ  إين إذا مخــــــ
ــاب   ــط وعبـــ ــالبحر ذات تغطمـــ  كـــ

 
ز ســـأقودها شـــعث النو     اباصـــي شــــ

ــاب   ــن وراء البـــ ــة مـــ ــم غزنـــ  وتظـــ
 

  د بالصــــعيد جيادهــــا  حــــىت تصــــع 
ــ     ا إليــــابكــــالطري تكســــر أجنحــ

 
 ــر ــ  ومتــ  ا يف شــــط الفــــرات عوابســ

ــاب     ــف املرتــ ــكوك الواقــ ــي شــ  تنفــ
 

 وتقـــــيم يف بغــــــداد يــــــوم قيامــــــة  
 شـــم األنـــوف محـــاة كـــل عقـــاب     

 
ــا   حــــــىت تــــــرى أبنــــــا أبينــــــا أننــــ

ــاب   ــة الوهــــــ ــاللة العالمــــــ  وســــــ
 

 بلـــغ بـــين العبـــاس صـــفوة هاشـــم    أ 
 ــي ــاملني مومشـــــ ــابع يف العـــــ  جـــــ

 
ــاطع   ــري مقـ ــام غـ ــل األرحـ ــن واصـ  مـ

                                                         

 .شفار ): ب(يف  )١(
 .العظيم ): ب(يف  )٢(
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ــوا النــهاب فــالت حــني ــاب      ودع
 

ــروا    ــا فتبصــــ ــذنا أمرنــــ ــا أخــــ  إنــــ
  ــق ــيس احلـــ ــبا ولـــ ــغصـــ  اب للغصـــ

 
ــة   قـــــد حزمتوهـــــا بالصـــــوارم برهـــ

   ــر ــىت الضـــ ــدرة الفـــ ــاء حيـــ  ابأبنـــ
 

ــا    ــل قرارهـــ ــرت يف حمـــ ــاآلن قـــ  فـــ
ــاببعـــــد الـــــنيب    لبـــــاب كـــــل لبـــ

 
ــنيب وخــري مــن وطــئ احلصــى   صــنو ال

 مـــــا بـــــني أرحـــــام إىل أصـــــالب    
 

ــة    ــن حالـــ ــة مـــ ــل حالـــ ــور تنقـــ  نـــ
ــاب     ــري خطـ ــهاب وغـ ــري إسـ ــن غـ  مـ

 
ــه   ــلمها لـــ ــال ســـ ــوكم املفضـــ  وأبـــ

 :]١٧-١٦:الديوان[ u الشعر الثاين ذكر فيه أيامه باجلوف وشكر أهله فقال 
 فلـــيس مقـــام الليـــث مثـــل مقـــامي    

 
ــ     ال مبالمـــــــيرويــــــدكما ال تعجــــ

 بــــــأرعن جــــــرار أجــــــش هلــــــام    كمهتهع
 

ــوم قصــدا     ــنعاء ي ــل يف ص ــل اخلي  س
ــو حـــل عقـــد ذمـــام      ــامه لـ  وصمصـ

 
 أمل أك رمـــح اجلـــيش عنـــد قدومـــه    

 أمل يــــك فعلـــــي قائــــدا  لكالمـــــي   
 

 ويـــوم ذمـــار عنـــد مشـــتجر القنـــا     
ــامي     ــة سـ ــي العزميـ ــه ماضـ ــت بـ  عرفـ

 
ــرء نفســه    ــه امل ــف ينســى ب  وكــم موق

ــإذن اهللا   ــامتزيــــــل بــــ ــن مشــــ  ركــــ
 

ــة علويــــــة      ويل كــــــل يــــــوم مهــــ
ــام    ــل فطــ ــل قبــ ــيب رأس الطفــ  تشــ

 
ــا   ــم وإــ ــرب وعجــ ــا عــ ــال هلــ  يهــ

ــام   ــري كهــ ــد غــ ــق احلــ ــام رقيــ  حســ
 

 أنــا القــائم املنصــور منصــور هاشــم     
ــام     ــت بعصـ ــد مسـ ــام قـ ــس عصـ  ونفـ

 
 ويل نفـــس حـــر الوالـــدين مهـــذب     

ــ  ــت رؤســـ ــا جنوأدنـــ ــامحـــ  ا خلطـــ
 

 ــ إذا رمــــت  ع صــــعابه  أمــــرا مل متنــ
ــامي   ــات زمــ ــدي احلادثــ ــيس بأيــ  فلــ

 
ــةٌ     ــان للحــرب جول ــا أن ك ــال جتزع  ف

ــأكرم حبمــــال اخلطــــوب غــــالم      فــ
 

 حتملــــت أعبــــاء احلــــوادث يافعـــــا    
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ــام   ــري إمـــ ــق خـــ ــام احلـــ ــي إمـــ  علـــ
 

ــدافع    ــري مــ ــالم غــ ــارس اإلســ  أيب فــ
ــدام  ــوم صـــ ــل يـــ  وأقـــــدمهم يف كـــ

 
ــكيمة    ــاج شــ ــريش يف اهليــ ــد قــ  أشــ

ــام   ــاء قتــــ ــوم يف مســــ  مســــــت بنجــــ
 

 وين اضـطراب إذا القنـا     فمن أيـن يعـر     
ــامي    ــداة نظـ ــومي الغـ ــم قـ ــين هاشـ  بـ

 
ــا راكبــا إمــا عرضــت فــبلغن    ((   ))في

ــامي     ــدين حمـــ ــرمي الوالـــ ــل كـــ  وكـــ
 

ــد    ــن يـ ــدنان عـ ــان وعـ ــاء قحطـ  وأبنـ
 ــادكم ــاريكمإذا قـــــ ــام بـــــ   خلصـــــ

 
ــد ربكــم       ــذركم عن ــا ع  وقــل هلــم م

 وقـــد ذدت عـــن أديـــام حبســـامي    
 

ــا رب مل ينصــروا اهلــدى   ــه ي  وقلــت ل
ــم   ــامي عـ ــق أو متعـ ــق احلـ ــن طريـ  عـ

 
 أال رب مفتـــــون بعاجـــــل عيشـــــة   

 لغفلتــــــه قــــــد مــــــدها  لســــــالم    
 

 وكـــم باســـط للعهـــد كفـــا كأنــــه     
ــام   ــبيه نيـــــ ــام أم شـــــ ــتم نيـــــ  أأنـــــ

 
ــالتزموا بـــه     ــاق فـ ــد وامليثـ ــو العهـ  هـ

ــأون عــــين والنحــــور دوامــــي      وتنــ
 

 نـــــونين بـــــالفتح عنـــــد قدومـــــه    
 إذا وضـــــعت محـــــال لغـــــري متـــــام    

 
ــن اإلنصــاف    ــل أهــذا م ــا نفــع حام  م

 وفرســـان هـــذا احلـــي حـــي دعـــام     
 

ــث قـــر قرارهـــا     ــل يل لنـــهم حيـ  فقـ
ــام    ــري ختــ ك بغــ ــ ــم مســ ــال لكــ  فعــ

 
ــوى    ــى النـ ــى علـ ــاء تنمـ ــاين واألنبـ  أتـ

 كرامـــا وأهـــل الغـــدر غـــري كـــرام      
 

ــتم ســــ   ــران وكنــ ــومت لنجــ  اعاِدممســ
ــالم     وأبـــتم علــــى رغـــم العــــدا بســ

 
ــد   ــأرا آلل حممــــــ ــأدركتم ثــــــ  فــــــ

 ــي ــري حيــ ــري غــ ــي الســ ــام بطــ   جهــ
 

  القطـر مـن كـل حالـك        ثُِّلسقاكم م  
 لــدى قومنــا الســادات صــفوة ســام     

 
ــرباقش  ــا بـــــ ــام لنـــــ  ورعيـــــــا أليـــــ

ــ  ومـــا اللَّ     القنـــا  حبـــرام  رهـــو يف حـ
 

 غــداة جنــر  الســمر ال اللــهو شــأننا      
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 )١(فهــل أثــالت الــواد شــرقي جمــزر      كعهدي نضريات الغصون سوامي

 بشـــــط معـــــني حاســـــرا للثـــــامي      
 

ــةويـــا ليـــت    شـــعري هـــل أبـــينت ليلـ
 بــــــأمين ســــــليام وأيســــــر حــــــام     

 
 ومــا حــال دارات هلـــم قــد عهـــدا    

ــام    ــت غمـــ ــدر الح حتـــ ــاوة بـــ  مســـ
 

 ـــا كــــل مكســـال كــــأن جبينــــها   
ــرام اجلــــد غــــري لئــــام       بأيــــدي كــ

 
ــارة  ــط يف كـــل غـ ــها رمـــاح اخلـ  محتـ

 أتـــاكم ســــوادي عــــاجال وخيــــامي  
 

 ــإن ت ــاا  )٢(طهــرواف ــاق مــن دنس  اآلف
ــيم   ــين مضـــ ــاميوديـــ ــداة أمـــ  والعـــ

 
ــه    ــأل جفونــ ــل مــ ــام الليــ ــي ينــ  أمثلــ

 مـــــرادك جنـــــدي وأنـــــت ـــــامي    
 

ــال يل  ــييت مث قـ ــائل عـــن بغـ  وكـــم سـ
ــآمي     ــت شــــ ــاين وأنــــ ــواك ميــــ  هــــ

 
ــه    ــاع مث أجبتـــ ــه بالصـــ ــت لـــ  فكلـــ

ــنجم دون مرامــــي  ك حمــــل الــ  ومســــ
 

ــم   ــرام معظــ ــي مــ ــن مثلــ ــم مــ  أيعظــ
ــام    ــن رؤوس طغـــ ــا مـــ ــج جنيعـــ  متـــ

 
ــه الظبـــا      ــل بـ ــوم تظـ ــن يـ ــد مـ  والبـ

، يــرحض أدران الفســاد uومل يــزل،  حــىت انتــهى إىل أثافــتuوتقــدم اإلمــام  
ــاد  ــدين   ، ويســعى يف صــالح العب ــة ال ــى موافق وخســأت ، حــىت جــرت األحكــام عل

واستحكمت األمور يف الظاهر كله بعد أن كان فيه من الفسـاد         ، عفاريت املتمردين 
ــر وجنــران ،  وانتظمــت األمــور يف اجلــوف وصــعدة وأعماهلــا  uفطهــره ، مــا يكث
ونفذت دعوته إىل احلجاز فبويـع لـه وأقيمـت اجلمـع يف      ، واجلهات املغربية ، ونواحيه

ــى ســبيل        ــك اجلهــات عل ــن تل ــه م ــة تصــل إلي ــت احلقــوق الواجب ــرب وكان ــع وخي ينب
ووصله من وصل من الشرفاء احلسنيني للجهاد يف سبيل اهللا عزوجل بني       ، االستمرار

                                                        

 .منطقة قرب براقش  )١(
 .تطهر ): ب(يف  )٢(
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وكانـت الغـوائر إىل نـواحي امـة       ، سـلمني واشتدت شـوكة امل   ، فعز م الدين  ، يديه
وكانـت الغنـائم تنقلـب     ، حاال بعد حال حىت أجلي كثري من أهلها من تتابع الغـوائر           

،  يف نواحي مذحج وصليت اجلمع فيهاuواستقر أمره ، ا اجلنود حاال بعد حال 
وكانت تأتيـه وقتـا بعـد وقـت حـىت كانـت سـببا لقـوة أمـره                ، وقبضت منها األموال  

 )١(وعمـر حصـن ظفـار   ، وقـدر أرزاقهـم  ، ونظم اجلنود أحسـن نظـام     ،  كلمته وظهور
حرســه اهللا تعــاىل يف شــهر شــوال ســنة ســتمائة فكــان ســببا النتظــام أحوالــه وســداد  

ومل تـزل البعــوث والسـرايا يف كــل حــني إىل أرض   ، وأعــال اهللا كلمـة الــدين ، أمـوره 
 .)٣(وتقتل رجاهلا، )٢(وتسيب أطفاهلا، وتستلب أمواهلا، األعادي جتوس خالهلا

فبــايعوا مجيـع مــن ــا مــن  ،  دعاتــه إىل نــواحي جـيالن وديلمــان uمث وجـه  
وقبضــت ، وصــليت اجلمــع، وخطــب لــه يف مســاجدها، وعــال فيهــا ذكــره، الزيديــة

وتيمنـوا  ، وجاهدوا مـن يلـيهم مـن اجلربيـة اسـمة والباطنيـة           ، احلقوق الواجبة بامسه  
ىت إن بالدهم كانت قد أصابتها حطمة شـديدة    واستسعدوا بإجابته ح  ، بربكة دعوته 

فما كان إال ريث دخول ، وعضتهم ا األزمة الشديدة، عظمت معها عليهم البلوى
وزالت الشدة عنهم عن قريـب    ، فأبدل اهللا تعاىل باجلدب خصبا    ، الدعوة إىل جهام  

 فبلـغ  ،ووردت الدعوة والسعر فيها باملثقال الذهب ما بـني ثالثـني قفيـزا إىل مخسـني          
، وجاهدوا يف سبيل اهللا عز وعال    ، بعد ذلك مائتني ومخسني قفيز إىل ثالمثائة باملثقال       

وكانت األوامر النبوية جارية فيهـا علـى الوجـه الـذي هـي          ، وأقيمت عندهم احلدود  
 .جارية يف هذه النواحي 

                                                        

 .كم مشال صنعاء ٧٠حصن أثري يف اجلهة الشمالية الشرقية من مينة ذيبني على بعد : ظفار داود )١(
 .أمواهلا ): ب(يف  )٢(
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ولقد أخربنا من نثق به وهو الفقيه الفاضل محزة بن حممود اجلـيالين مـن شـدة          
م يف ذلك مبا يكثـر حـىت إن رجـال مـن علمـائهم ظهـر منـه ختـذيل عـن بيعـة                 تشدده
 فلما علم ذلك بعض األكابر من العترة عليهم السالم وهو األمري السـيد  uاإلمام  

، ظهري الدين أبو طالب بن يوسف الثائري احلسيين قـدس اهللا روحـه  أمـر مـن صـلبه        
شهورين مـن بلـد إىل بلـد    وطرد رجل من علمائهم امل    ، وكذلك يف صورة تشبه هذه    

وكانت األموال تصل ،  األمور فيهاu حىت صفت له     uلتوقفه يف إمامة اإلمام     
ومل يعلم أنه اجتمع ألحد من أئمتنـا علـيهم السـالم       ، يف كثري من السنني من جهتهم     

 وكـذلك  uما اجتمع له من انتظام أمور الـيمن واحلجـاز وجـيالن وديلمـان قبلـه        
 وعـال صـيته يف   uلري من الزيدية كلهم اعتقدوا إمامته فإن مجيع من يف جهات ا    

 .مجيع األقطار 
واتصلت به على ،  الدعوة إىل ملك خوارزم عالء الدين شاه شاه  uوكتب  

يد السيد الفاضل العامل جمدالدين حيىي بن  إمساعيل بـن علـي بـن أمحـد بـن علـي ابـن                 
 بـن احلسـن بـن احلسـن     حممد بن حيىي بن حممد بن أمحد بـن حممـد زبـارة بـن عبـداهللا       

األفطس بن علي بن علي زين العابـدين بـن احلسـني الشـهيد بـن علـي أمـري املـؤمنني                    
u.     وكـان متبحـرا يف العلـم يلقـب بأسـتاذ الطوائـف           ، وكان من سادات الزيدية

، ومعرفتـه لفقـه كـل فقيـه مـن فقهـاء األمـة       ، لتوسعه يف كـل فـن     ؛ املخالف واملوالف 
مث ملـا انتـهت إليـه قرأهـا      ، بلغ هلا إىل السلطان املقدم ذكره     وكان ملا اتصلت به هو امل     

وهو من احملققني يف العدل والتوحيد هـو وأهـل بلـده معروفـون بالتشـدد يف مـذهب           
ويعتقــدون مــن كفــر اجلربيــة القدريــة واحلشــوية الفريــة مــا  ، املعتزلــة واالعتصــام بــه

هم فيهـا فرقـة مـن فـرق         ال تـزامح  ، وهلم معرفة حبق أهل البيت عليهم السالم      ، يعتقده
فوهـب السـلطان للسـيد جمدالـدين عنـد      ، األمة بعد شيعة أهـل البيـت علـيهم السـالم     
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 لكان ينتظم لـه  uولو مد اهللا يف عمر اإلمام املنصور باهللا      ،  ذلك مخسمائة مثقاال  
 بعـد ذلـك إال املـدة    uاألمر يف تلك الناحيـة إن شـاء اهللا تعـاىل غـري أنـه مل يلبـث               

 .اليسرية 
ردت كتب امللك الظافر غازي بن امللك الناصر صـالح الـدين يوسـف بـن             وو

، uأيوب من حلب سنة إحدى وستمائة والوارد ا رجل من ولد النفس الزكيـة   
 :  بالشعر الذي أولهuفأجاب، ووصل اليمن فعاقه سلطان العجم عن اإلمام

 :حىت قال..... أجر معتمدا دارها
ــا   ــرم زوارهــــــــ ــو ويكــــــــ  حتبــــــــ

 
 حيــــث صــــيد امللــــوك  إىل حلــــب  

ــا   كمهتهع ــيف أوزارهــــــ ــر بالســــــ  وطهــــــ
 

ــه   ــاد ديـــــن اإللـــ ــاللة مـــــن شـــ  ســـ
 عشـــــــايا العصـــــــور وأبكارهــــــــا   

 
ــه   ــى روحـــــــ ــة ريب علـــــــ  فرمحـــــــ

 قد رزقه اهللا تعاىل من حسن الصيت وارتفاع الـذكر وحسـن األحدوثـة     uوكان   
ماميـة  حىت أن اإل، والثناء اجلميل ما قل مثله ملن مضى من أئمة الزيدية عليهم السالم       

على حيفهم عن السابقني من أئمة الزيدية واجترائهم على أذيتهم مل ينقل عنهم مثل        
 علـى اعتقـادهم ظلـم    u بـل كـانوا يف ايـة احملبـة واملـودة لـه         uذلك يف حقـه     

 من أئمة الزيديـة علـيهم السـالم عمومـا حـىت قـال بعـض               uالقائمني بعد احلسني    
 :شعرائهم وهو السمطي

  عضـــــــالإن ظلـــــــم األنـــــــام داء 
 

ــام للنــــاس زيــــد     ــم األنــ ــن ظلــ  ســ
ــبال  كمهتهع ــؤمت األشـــــــ ــىي ومـــــــ  مث حيـــــــ

 
ــخ   ــل بفــــ ــيخ والقتيــــ ــو الشــــ  وبنــــ

فقل ما كان ،  منفذا  للبعوث والسرايا إىل مغرب ومشرق وشام ومين      uومل يزل    
 .يقف عسكره من الغزو 
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فأقام فيها ، ودخل صنعاء املرة الثانية يف شهر صفر سنة إحدى عشرة وستمائة   
 بنفسـه  uفصمد هلم  )١(واحنازت جنود العجم إىل ذي حوالن،  تقدم ذمارمدة مث 

 .حىت أظفره اهللا تعاىل عليهم واستوىل على اخليل والسالح وأعتق الرقاب
uوقال 

 :يف صنعاء بعد رجوعه إليها من ذمار وذكر ذي حوالن )٢(
 ملوحشـــــة علــــــى طلــــــل ورســــــم 

 
ــت فهــل عجبــت لفــيض دمــع       عجب

ــأميوأشــــعث قــــد أطــــال  كمهتهع  مــــن التــ
 

 ونـــؤي كالســــوار وجــــذم حــــوض  
ــل أو لـــــــــنعم    ــد أو جلمـــــــ  هلنـــــــ

 
ك مـــــن طلـــــل حميـــــل  ــ  ومـــــا يغنيـــ

 كـــــــأن عيوـــــــا أعيـــــــان رقـــــــم 
 

ــت   ــدور إذا جتلـــــ ــس كالبـــــ  أوانـــــ
ــم    ــل كاخلضــــ ــوق أهيــــ ــثين فــــ  تــــ

 
 متــــــيس كأــــــا أغصــــــان بــــــان    

 بلــــف مــــن خنيــــل حــــواث غـــــم     
 

ــالت   ــوهلن مكلـــــــ ــأن محـــــــ  كـــــــ
 ملـــــا صـــــورن مـــــن عقـــــم ورقـــــم  

 
ــ     ف جانبيهـــــاتظـــــل الطـــــري ختطـــ

ــدير خــــم  ــا حــــديث غــ  وهــــات لنــ
 

ــازل والتصــــــايب   فعــــــد عــــــن املنــــ
ــ  ــرولكـــــــــن مـــــــ  م يف آذان صـــــــ

 
ــىن     ــان أســ ــا كــ ــا مــ ك موقفــ ــ  فيالــ

ــف ردم    ــن خلــ ــا مــ ــأن خروجنــ  كــ
 

ــا    ــا علينـــ ــام معـــ ــال األنـــ ــد مـــ  لقـــ
ــبني واملعمــــــي      ــني املــــ ــم بــــ  وكــــ

 
ــا   ــهم مجيعــــ ــاس كلــــ ــدينا النــــ  هــــ

 ببــــيض اهلنـــــد يف الــــرهج األحـــــم   
 

ــا  ــافكــــــان جزاؤنــــ   منــــــهم قراعــــ
ــم  ــنا بســــ ــبطه حســــ ــالوا ســــ  وغــــ

 
ــا     ــن عليـــ ــا حســـ ــوا أبـــ ــم قتلـــ  هـــ

ــن نصــــل وســــهم   ــانوه مــ ــا صــ  ومــ
 

ــني    ــى حس ــرات عل ــم حظــروا الف  وه
                                                         

 .قرية خارج مدينة ذمار معروفة  )١(
  .٨٣ -٨٢الديوان  )٢(
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 ٦٧ 

ــرم  ــد جـــ ــوه بعـــ ــرم أتـــ  فكـــــم جـــ
 

ــ  ــدا أوردوه ظُــــ ــيوزيــــ  ىب املواضــــ
ــن ظُ   ــاس مــ ــداة النــ ــهــ ــلَــ  مم وظلْــ

 
 منــــــا  )١(وأوالد اهلمــــــام الشــــــيخ  

ــك مـــن وســـيع البـــاع ضـــخم   فيـــا لـ
 

ــخ ومل أر   ــل فــــــ ــا كقتيــــــ  هالكــــــ
ــ      تمخبدعـــــة مـــــارق وشـــــقاق غُـــ

 
 أئمــــــة أمــــــة جهلــــــت هــــــداها    

ــ   مفقـــــاموا عـــــن خـــــديج غـــــري ِتـــ
 

ــا   هـــــم قـــــدحوا زنـــــاد النـــــار فينـــ
ــالد قُـــــــ   ــار بـــــ ــآنس أو ديـــــ  مبـــــ

 
ــا   ــاد علينـــــ ــيع عـــــ  وكـــــــم متشـــــ

 كـــــذي خطـــــل يعـــــرفين بـــــإمسي    
 

 وجـــــــــربي ينازعنـــــــــا هـــــــــدانا   
 كمـــن يقضـــي علــــى علـــم بــــوهم    

 
ــدا    ــيب رشــ ــدنا وتصــ ــي رشــ  أختطــ

ــي    ــالك ذمـــ ــاعدتين فخـــ ــإن ســـ  فـــ
 

ــايعيهم   ــديك وشــــ ــي مرشــــ  أطيعــــ
ــ    ــهم ـــــــا غمـــــ  ا بغـــــــمفأعقبـــــ

 
ــا   ــد فينــ ــبيل الرشــ ــوا ســ  هــــم جهلــ

ــ      يأأميـــــــا غـــــــدا أم غـــــــري أمـــــ
 

ــا     ــداه فينــ ــيب هــ ــر املصــ ــا ضــ  ومــ
ــن أيب وأمـــي       ولـــيس أخـــي هـــو ابـ

 
ــدي   ــديين  لرشـ ــان يهـ  أخـــي مـــن كـ

  وع فتيـــــان التحمـــــي محـــــاة الـــــر 
 

 يـــــد وحاشـــــا شـــــيعة امليمـــــون ز   
ــم   ــال تصــ ــجاع فــ ــان الشــ ــإن كــ  فــ

 
ــه    ــنني تعرفيـــــــ ــعة اجلـــــــ  أمرضـــــــ

 عقيــــب املــــوت وحيــــك مل تشــــم      
 

ــالث     ك يف ثـــ ــ ــت ابنـــ ــو عاينـــ  فلـــ
ــع مــــن بنــــاه عــــريش هــــرم       وأنفــ

 
ــا    ــا رأينــ ــب مــ ــرمني أعجــ ــىن اهلــ  بــ

زم    ــ ــويق حــ ــه بســ ــن أكلــ ــل عــ  فمــ
 

ــويق البـــــ   ــى ســـ ــىت ترقـــ ــامـــ  ر إمثـــ
 

                                                        

، وامللقـب باالكامـل عليـه السـالم     ، عبـد اهللا بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب          : الشيخ هـو   )١(
إبـراهيم وموسـى وإدريـس وحيـىي علـيهم      : وإخوتـه  .. حممد بن علبـد اهللا الـنفس الزكيـة    :وأوالده األئمة   

 .السالم
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 ٦٨ 

ــرم  ــات كـــ ــار بنـــ ــن مثـــ  فرائـــــد مـــ
 

ــد كــــرم جيــــد     ــع مــــن فرائــ  وأنفــ
  ــص ــدر األخــ ــم نــ ــم فلــ ــن األعــ   مــ

 
ــا    ــا علينـــــ ــل ملتنـــــ ــابه أهـــــ  تشـــــ

   مهــــــيومههــــــم لعمــــــرك غــــــري  
 

ــين   ــر ديـــــ ــاس أمـــــ  ينـــــــازعين أنـــــ
   ــدهلم ــب مــــ ــل خطــــ ــم يف ليــــ  هلــــ

 
 وقــــد أرشــــدم وطلعــــت مشســــا    

 وجعفــــر طــــائر امللكــــوت عمـــــي    
 

 وأمحـــــد ســـــيد الـــــثقلني جـــــدي     
 قصــــرت طويلــــه بطويــــل عزمــــي    

 
ــوال     ــرمح طــ ــل الــ ــل ظــ ــوم مثــ  ويــ

ــ    روع يف اجلــــزء األصــــم غــــداة الــ
 

ــإين   ــين فـــ ــائال عـــ ــك ســـ  فمـــــن يـــ
ــي    ــرفيت وحزمــــ ــه معــــ ــرد إليــــ  يــــ

 
 أظـــــن مطـــــرف إنكـــــار فضـــــلي    

 فلـــــــم يظفـــــــر لشـــــــقوته بغـــــــنم 
 

ــي  ــزاكني قبلــــ  فقــــــدما أنكــــــر الــــ
 ــمي مل ي ــت املســــــ ــمأال ليــــــ  ســــــ

 
  وعارضــــــــين مبهــــــــديغــــــــوي  

ــم     ــري جســ ــال لغــ ــم يقــ ــم إســ  وكــ
 

ــه املعــــــايل     ــن اإلســــــم يبلغــــ  أظــــ
ــعيك    ــل ســـ ــتما ظـــ ــتموشـــ  م  بشـــ

 
ــعر   ــعرا بشــــ ــا شــــ ــتم حربنــــ  ظننــــ

ــم     ــرب وعجـ ــن عـ ــم مـ ــود الظلـ  جنـ
 

 فلــــــوال حــــــال بيــــــنكم وبــــــيين    
ــم  ــري كـــــالطود األشـــ  بطـــــيء الســـ

 
زرتكم بـــــــــأرعن مكفهـــــــــر  ــ  لـــــــ

ــري عــــ     ــل غــ ــالس خيــ ــن أحــ  موعــ
 

ــا   ــروع عنــ ــوم الــ ــنعاء يــ ــلوا صــ  ســ
ــم     ــيب وغشـ ــن كلـ ــاب مـ ــود الغـ  أسـ

 
 وذي حــــــوالن إذ جلــــــأت إليـــــــه   

ــار ي    ــا إىل تيــــــــ ــار ــــــــ  فطــــــــ
 م

ــار    ــا عصــ ــاء هلــ ــار جــ ــانوا النــ  وكــ
ــيب ومـــن ضـــريب وضـــغمي   ومـــن طلـ

 
ــول حـــريب      ــن طـ  فويـــل مطـــرف مـ

ــي   ــادي وحتمـــــ ــالرمحن إيعـــــ  وبـــــ
 

ــف وعيــــدي     ــم أخلــ ــدتكم فلــ  وعــ
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 ٦٩ 

ــرم   ــدير قــــ ــه كهــــ ــتم حســــ  ظننــــ
 

ــيش ضــــب   ــدكم وكشــ ــأين وعيــ  فــ
ــب كــــل ذي عقــــل وفهــــم      ليعجــ

 
ــويل   أنــــا حــــامي امللــــوك فقــــل كقــ

ــ     ــت هاشــــم كرجــــال جــ  مروليســ
 

ــور ا   ــى صـ ــال علـ ــت جهـ ــائل قلـ  ملسـ
 ــــا ت ــال  رمــــيى وترمــــوكــــن رجــ

 
ــك مــن رجــال احلــرب فاثبــت   ــإن ت  ف

 لنلحــــق مجعكــــم جبمــــوع طســــم    
 

 ـــــوجــثم  ع كـــــل ذي ديـــــن خبيـــ
وصلحت ذمار وتلك األعمال وجرت فيها األحكام وهو يف خـالل ذلـك جيتهـد يف        

وأجـرى  ، دحىت صاروا بني قتيل وطري   ، وصب كل حمنة عليهم وبلية    ، تدمري املطرفية 
، فيهم األحكام من القتل وسيب الذرية يف البالد احلمريية وغريها من اجلهات املغربيـة   

وجـدد شـرائع كانـت مدروسـة وأنـار سـننا  كانـت        ، وعرف أحكاما كانت جمهولة   
 uفيكشف له ، ويف خالل ذلك ال يعرى عن جاهل يطعن بغري بصرية      ، مطموسة
 .عرض جاهلفبني قابل وم، ويفتح له املقفل، املشكل

 :رسالة ابن النساخ
واسـتىب النسـاء والـذراري واسـتلب        ،  باملطرفيـة الشـقية النكـال      uوملا أنزل   

فأنشـأ رجـل منـهم يعـرف بـابن النسـاخ رسـالة إىل               ، عظمت علـيهم البليـة    ، األموال
خليفة بغداد وهو يف ذلك الوقت حممد امللقب بالناصر حيثه على إرسـال عسـكر إىل               

ألا واردة ؛ ورأينا إثباا يف أخباره،  ما هو جديرuن مناقبه   وذكر فيها م  ، اليمن
 : من ضد مكاشح وال أقوى من شهادة الضد لضده فقال فيها

احملـالة  ، املطهـرة مـن األدنـاس     ، السالم عليـك أيتـها املعـامل املقدسـة باألكيـاس          
ع األمثال والسائر م، املتأرج عرفها ونشرها، املنتجبة خللفاء بين العباس، بأفضل لباس

 :شعرا...ومغرس الشجرة املباركة النبوية ، وطن العترة الرضية، السائرة ذكرها
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 ٧٠ 

ك   ــ ــا عمـــاد امللـ ــر قـــراره  )١(وفيهـ  قـ
 

ــؤمنني وداره   ــري املـــــ ــىن أمـــــ  ومغـــــ
ــا جنـــاره    كمهتهع ــاب حقـ ــن طـ ــها مـ  وأوطنـ

 
ــها   ــدما فحلـــ ــور قـــ ــا املنصـــ  ختريهـــ

ــاره    ــاق خيــــ ــدما ففــــ ــا قــــ  ختريهــــ
 

ــيت   ــوة الـ ــاء والربـ ــة الغنـ  هـــي الروضـ
ــعاره    ــاملني شـــ ــعار العـــ ــري شـــ  وخـــ

 
ــد   ؤمنني حممــــ ــ ــري املــــ ــا أمــــ  وفيهــــ

، مسـقط رؤوس اخللفـاء الراشـدين      ، واحلـرم احملـرم األمـني     ، عقود العـز والتحصـني         
 :شعرا... والربوة ذات القرار واملعني

 ومـــرتل الظرفــــا األكيـــاس واألربــــا  
 

ــا  ــة والتأديـــــب واألدبـــ  دار الفكاهـــ
 د حجبــاتـراه عــن غــامض األفكــار قــ  كمهتهع

 
ــا   ــف يف معاملهــ ــىن لطيــ ــا رب معــ  يــ

 وأنـــــه عبـــــد ناديهـــــا إذا انتســـــبا    
 

 يـــروى ببغـــداد أن العلـــم متجرهـــا    
 :ويستهل باإلجالل والتبجيل مشسها وقمرها، سالم يستلم شجرها ومدرها 

  مـــــــن الغــــــزالن عينـــــــا مقلــــــدةٌ 
 

ــا َآل  ــالعقود ـــــــ ــالم كـــــــ  ٍلســـــــ
 يـــــــروق النــــــــاظرين الســــــــامعينا  كمهتهع

 
 ــد الم ال تكـــــــ ــ ــالســـــــ  ره الليـــــــ

ــا    ي ك التبتبينـــ ــ  حيـــــاكي نشـــــر مســـ
 

  ــه ع ــالم رحيـــــ ــســـــ ــيقِبـــــ   ذكـــــ
وتعفـر  ، تقبـل مواضـع القـدم   ، واملعاينة للحـرم احملـرم  ، وعند استالمك للباب األعظم   

، باسـتهاللك بـدر التمـام     ، حيث بلغك أقصى املـرام    ، خدك بالسجود للواحد املعبود   
حممـد الناصـر لـدين اهللا       ، مشينيواسـطة عقـد اهلـا     ، مجال الدنيا والـدين   ، ملك اإلسالم 
 :شعر... أمري املؤمنني 

 ويرتــــاح إذ نــــال املــــىن واألمانيــــا   
 

 ــا كلَّفيكتحــــل الطــــرف احملاســــن  هــ
 ومــن مل يــدع للعـــدل ضــدا مناويـــا    كمهتهع

 
ــة   ــاملني أرومـــ ــة أزكـــــى العـــ  خليفـــ

                                                         

 .عماد الدين ): ب(يف  )١(
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ــالل اليمانيـــا    ــق اهلـ ــل يف األفـ  وخيجـ
 

ــه    ــور عدل ــن ن ــق م ــور األف  تشعشــع ن
أذكـى وقودهـا قـائم    ، على االستعداد إلطفاء نـار تأججـت بـاليمن   وبعد ذلك حنضه     

وعقدوا له ، وسارعوا إىل مجاعته ومجعته، متاأل أهل اليمن على نصرته،من بين احلسن
ولقـد قـدر علينـا واسـتظهر فعنـد       ،  وأتوا باخلميس العرمـرم احملشـود     ، األلوية والبنود 

 :ذلك اصدع مبا تؤمر فقد أعذر من أنذر
 العـــــارض املتـــــرددوســــلم ســـــالم  

 
ــ  ــجدوقبـ  ل ثـــرى أرض اخلليفـــة واسـ

 ِدوأنشــد مبـــلء الشــدق فـــيهم وغـــر   كمهتهع
 

 وســــائل بــــين عــــم الــــنيب حممــــد     
 وإيعـــــاده يومـــــا يـــــروح ويغتـــــدي 

 
 أمـــــا بلغــــــتكم دعـــــوة املتهجــــــد   

يف إعـارة يـوم مـن األعمـار ليبتـك       ، يسائل بين عمه األخيار من أهل الباديـة والقـرار          
، والتئـام أوالد البطــنني ، وعنــد اسـتيالئه علـى احلـرمني   ، منـك بالثـأر  ويـنقم  ، األوتـار 

هـي  ، ومنهل ال يصـدر عنـه وارده  ، وعيد ال يفند واعده، ينهض إىل الشام والعراقني  
 !اليت ال تبقي وال تذر أين منها املفر فال منجى وال وزر، واهللا إحدى الكرب

ــا  ــابري ثياـــ ــدروع الســـ  دالص الـــ
 

ــيكم باملغــــاو     رار ضــــموجيــــري إلــ
 ومســـــر دقـــــاق يطـــــردن كعاـــــا    كمهتهع

 
ــا مــــواٍضببــــيٍض  ــا تفــــل غروــ   مــ

 مبعركــــــة مــــــا إن يطــــــري عقاــــــا 
 

ــه    ــفني دونــ ــام صــ ــرى أيــ ــوم تــ  ويــ
ورعـيال يف إثـر   ، على كـل صـعب وذلـول جـيال بعـد جيـل          ،اللهم إال أن تنهضوا إليه     
 حبماهـا  فعسـى أن حيمـى     ، والسيوف احلداد ، وتعدوا للجالد السواعد الشداد   ،رعيل

ال إدراك ملـا  ، هيهات من ذاك هيهات ، وميلك ما سوامها من البلدان    ، بغداد وكوفان 
ومــأل يبتــه ومملكتــه كــل قلــب  ، وقــد هيــأ بضــرب الــدينار والــدرهم داريــن ، فــات
 :شعر... وعني
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 مبـــــا يشـــــتهي أفالكهـــــا وجنومهـــــا
 

ــه   ــرى لـ ــىت جـ ــدور حـ ــاعده املقـ  وسـ
ــدميها   كمهتهع ــال ونــ ــرب العــ ــا تــ ــي أنــ  علــ

 
 ادى أنـا ابـن املصـطفى وابـن عمـه          ون 

ــا    ــا أقيمهــــــ ــاء حقــــــ  وإين للعليــــــ
 

 وحيــدر والــدي  ، أمــا أمحــد جــدي    
، وأمضى من البيض واألسل، أحلى من العسل، ويزلزل الشم، بكالم يسترتل العصم    

فمـاذا بعـد اشـتهاره بالقيـام        ، وطنجـة وأصـبهان   ، وقد بلغت دعوته جيالن وديلمـان     
 : تأمله فيكم يكونفكأنه واهللا مبا قد، تنتظرون

ــها مضــاربه   وتضــرب فــوق الشــط من
 

 وتصـــهل يف أكنـــاف دجلـــة خيلـــه    
ــاحبه   كمهتهع ــو صــ ــر هــ ــه يف خنصــ  وخامتــ

 
 وميســي قضــيب امللــك ملكــا لكفــه     

ك مــن هــو ســالبه   ــ ــىن بســلب املل  ويغ
 

ــها    ــل أهلـــ ــداد فيقتـــ ــدخل بغـــ  ويـــ
ــه   خليفتنـــــا لألمـــــر والنـــــهي راكبـــ

 
ــذي     ــر الـ ــرب األمسـ ــوق املنـ ــع فـ  ويطلـ

ــدار  ــه  ب ــالطرس كاتب ــف ب ــا الك  كم م
 

 مقالـــــة حـــــق إن ونيـــــتم رأيـــــتم     
 فــــــرت حنــــــره أنيابــــــه وخمالبــــــه    

 
 ومــن مل خيــف مــن غــائالت عــدوه     

 وجانــب رأي احلــزم أعيــت مطالبــه    
 

 ومــن جعــل التفــريط والعجــز دأبــه     
ــه  ــه وكتائبـــــــ  إذا بلغتنـــــــــا خيلـــــــ

 
ــف حتيــــة    ــك اإلســـالم ألــ  علـــى ملــ

 :مث قال بعد هذه الرسالة 
 فضــــل مــــا تــــردي  رداء احلمــــد  أ

 
 ملنشــي احلمــد  ذي امللكــوت محــدي  

 نظامـــــا ناظمـــــا تبديـــــد عقـــــدي    كمهتهع
 

ــدي   ــعد جـ  محلـــت علـــى الربيـــد بسـ
ــعود بغــــري كــــد       علقــــن هلــــا الســ

 
ــا    ــفي نفوســـ ــده يشـــ ــعاع فرنـــ  شـــ

 وبغـــــــــداد وكوفـــــــــان بقصـــــــــد 
 

ــر    ــان ومصـــــ ــوح إىل خراســـــ  يلـــــ
ــدي    ــالح وجنـــ ــل فـــ ــمع كـــ  فيســـ

 
ــوت    ــرد صــ ــق بفــ ــادي يف دمشــ  ينــ
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ــلها خلدم ؤديسأرســــــ ــ  تــــــــها تــــــ
 

ــها بكفــــــــــي   قوافيهــــــــــا أزمتــــــــ
ــد   ــاء محـــــ ــها بثنـــــ ــثم أرضـــــ  لتلـــــ

 
ــهاها   ــة منتــــــ ــرم اخلالفــــــ  إىل حــــــ

ــد    ــد رشـــــ ــزم بعـــــ ــثكم حبـــــ  حيـــــ
 

ــالة ذي وداد   ــكم رســـــــــ  ختصـــــــــ
ــد    ــأرض جنـــ ــتطري بـــ ــناها  يســـ  ســـ

 
ــن لســـــاين      ســـــأنتزع القـــــوايف مـــ

 نواصـــي القـــوم مـــن قـــرب وبعـــد     
 

ــها     ــيب منــ ــباه يشــ ــرب شــ ــا غــ  هلــ
 وهـــــذا ثـــــوب إمـــــرتكم تـــــردي    

 
ــام   ــتم  نيـــ ــاس أنـــ ــين العبـــ ــا بـــ   يـــ

ــد أي جـــــــــد     ــدكم حبـــــــ  نباعـــــــ
 

ــافلني   ــم غــ ــها ، أراكــ ــوف عنــ  وســ
ــش  ــد  ، أجــــ ــا برعــــ ــا برقــــ  متابعــــ

 
ــيش  ــداد جبـــــــ ــرميكم ببغـــــــ  ونـــــــ

ــوم مهـــــدي     ــة يـــ ــامخرا ووقعـــ  وبـــ
 

ــخ    ــارات بفـــــ ــا لثـــــ ــادي يـــــ  ينـــــ
ــدي   ــن أيب وجــــــ ــداهللا أيــــــ  وعبــــــ

 
ــدعو  ــىي  : ويـــ ــس وحيـــ ــن إدريـــ  أيـــ

ــدي   ــردت وحـــ ــو أفـــ ــاذ اهللا لـــ  معـــ
 

 يعــــــا أأنســــــى قــــــتلكم هلــــــم مج   
ــدي    ــون حقـــ ــيكم مكنـــ ــثري علـــ  تـــ

 
ــد    ــار وجـــ ــيكم نـــ ــائي علـــ  بأحشـــ

ــدي    ــه التعـــــ ــرء مهتـــــ ــأن املـــــ  بـــــ
 

 علينــــــــا أن ننبــــــــئكم ونبــــــــدي   
ــم ومبـــــدي      ــال لكـــ ــد للنضـــ  معيـــ

 
 إمــــــــــام هـــــــــــامشي فـــــــــــاطمي  

ــن ال ميالهـــــــــا  خبلـــــــــد     ولكـــــــ
 

ــاها   ــة فانتضـــــ ــار إىل اخلالفـــــ  أشـــــ
ــدي   ــيته يعطــــــي وجيــــ ــد صــــ  بعيــــ

 
ــاد   ــه بــــ ــوك عليــــ ــيماء  امللــــ  وســــ

 بة كــــل صــــلد  يفــــض بــــه صــــال   
 

ــرات  ــه عــــــذب فــــ ــيح لفظــــ  فصــــ
ــرد   ــرة بســـــــ ــزوركم مكفـــــــ  تـــــــ

 
ــوايت   ــيمن اللــــ ــل الــــ ــود قبائــــ  يقــــ

 أســــد حــــرب أي أســــد، ومــــذحج 
 

ــأيت    ــدان تـــ ــذرى مهـــ ــدة والـــ  بكنـــ
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ــعد ــن آل ســــ  وعــــــنس واألوىل مــــ
 

ــهم    ــل منـــ ــد وبكيـــ ــي حاشـــ  وحيـــ
 وجنــــب والســــكون وحــــي ــــد      

 
 وــــــــم، وســـــــنحان وخــــــــوالن  

ــرو بـــن معـــدي    حيـــاكي بأســـهم عمـ
 

ــوم  ــوس وقــ ــوم شــ ــين امللطــ ــن بــ   مــ
ــأد   ــاؤا بـــــ ــد جـــــ ــم لقـــــ  وأدوكـــــ

 
ــابوا    ــداعي أجـــ ــوة الـــ ــل دعـــ  قبائـــ

ــرد  ــة وجــــــــ  بأرمــــــــــاح مثقفــــــــ
 

 كتائبــــــــــه إلــــــــــيكم ذالفــــــــــات 
ــد    ــل وغـــ ــة كـــ ــبت امـــ  إذا عصـــ

 
ــي   ــن املواضـــ ــربوق مـــ ــأتلق الـــ  وتـــ

ــد     ــري بــ ــن غــ ــاركم مــ ــيطفي نــ  ســ
 

ــي    ــين علــ ــور بــ ــوء نــ ــع ضــ  تشعشــ
ــاد جنـــــدا بعـــــد جنـــــد   إذا مـــــا قـــ

 
ــوال عب  ــه خــــ ــرككم لــــ ــداويتــــ  يــــ

 يصــــــارفكم بـــــــه نقـــــــدا بنقـــــــد  
 

ــدما    ــأر قــــ ــنكم بالثــــ ــنقم مــــ  ويــــ
ــا أبـــــــدا بفـــــــرد    وال عهـــــــدا هلـــــ

 
ــحي  ــين أن داركـــــــم ستضـــــ  وظـــــ

ــلد   ــل صــــ ــا كــــ ــيها عليهــــ  نواصــــ
 

 إذا مل تنهضـــــــوا باخليـــــــل شـــــــعثا 
ــد   ــن معــــ ــريف مــــ ــودهم شــــ  يقــــ

 
ــا    ــأس حقــ ــل البــ ــراك أهــ ــن األتــ  مــ

ــد    ــل هنــــ ــه بكــــ ــروا إليــــ  ومل جتــــ
 

ــد    ــاء فنــــــــ ــأمت إبطــــــــ  إذا أبطــــــــ
  علـــى التفـــريط جمـــدي  ومـــا ليـــت  

 
ــيما     ــر ضــ ــت جتــ ــول ليــ ــبتم قــ  أصــ

ــدوجمد   ــو رشـــــــ ــم أولـــــــ  ألنكـــــــ
 

ــم إرث اخلالفــــة عــــن أبــــيكم      لكــ
وأغارت جنوده املنصورة إىل حنو حلج وأبني فغنموا األموال وقتلوا الرجـال وانقلبـوا                

 .بعزة قعساء مل ميسسهم سوء 
 : من صنعاء إىل أهل بغدادuوكتب 

ــا  عـــــن ملـــــة الـــــدين إذ أحلـــــدمت فيهـــ
 

ــائلكم    ــداد إن اهللا ســ ــل بغــ ــا أهــ  يــ
ــا   كمهتهع ــذى فيهـــ ــن القـــ ــات ولكـــ  يف النائبـــ

 
ــة     ــام قاطبــ ــين األيــ ــون بــ ــتم عيــ  أنــ
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ــا   ــق هاديهـــ ــوم احلـــ ــدي بنجـــ  ال يهتـــ
 

ــة   ــاء مظلمـ ــى عميـ ــتملتم علـ ــد اشـ  قـ
 صـــــعبــا مســـــالكها صـــــعب   مراقيهـــ

 
  ــر ــة أمـــ ــلٌإن اخلالفـــ   خطـــــر هائـــ

ــداويها  ــريض إىل املرضـــــى يـــ ــام املـــ  قـــ
 

ــ   لــو كــان مــا أ    نــتم فيــه علــى سٍنن 
ــ  ــا  ــ ــالل مغويهـ ــد الضـ ــاس أم يرشـ  ه النـ

 
ــ     ــم إلــ ــدود حبكــ ــد حمــ ــزم احلــ  ـأيلــ

ــردا  ــا ، جــ ــمى نواحيهــ ــرورة تصــ  ومطــ
 

  ــدعوى م ــة الــ ــتم حجــ ــجعلــ  ةًطهمــ
ــاريها     ــا لســ ــه الظلمــ ــيء بــ ــىت تضــ  حــ

 
ــنته   ــدى لســـ ــة مـــــن يهـــ  إن اخلليفـــ

ــيها   ــم إىل األدىن قواصـــــ ــىت يضـــــ  حـــــ
 

ــدا  ــار معتمـــ ــنة املختـــ  ويقتفـــــي ســـ
ــاإال   ــوايل يف جماريهــــــ ــمر العــــــ  بســــــ

 
ــب   ــو وال لعـــــ ــل إىل هلـــــ  وال مييـــــ

 عليـــــه حـــــىت حيـــــل الـــــدار بانيهـــــا     
 

 جيري الشريعة جمراها الذي وضعت 
ــا ــرا مـــــن خمازيهـــ  ويطهـــــر االرض طـــ

 
ــى اهللا ســــــريته    ــة اهللا يرضــــ  خليفــــ

ــ  ــــ ــاصديق يعظُـ ــوى تالحيهـ  م يف النجـ
 

 ـكم قد مسعـتم خالفـا يف الوصـي ويف الـ             
ــالب ا  ــه عـــــن طـــ ــاحبالـــ  حلـــــق يغنيهـــ

 
ــ     فكيــف يأخــذها مــ  ِعن  م مجلـــتكملْ

ــليالها وواليهــــــــا    ــا وســــــ  وزوجهــــــ
 

ــة     ــن فاطمــ ــن أيــ ــا ولكــ ــوم منــ  القــ
ــيها    ــا ومرســـ ــيمن جمريهـــ ــم املهـــ  باســـ

 
 وأيــــن ســــريتنا املشــــهور طهرــــا    

ــا   ــى يف معانيهـــ ــت تلقـــ ــا وال أمـــ  فيهـــ
 

ــوج    ــار ال عـ ــدنا املختـ ــا جـ ــو ـ  نقفـ
ــا   ــني ننفيهـــــ ــواحش إال حـــــ  وال الفـــــ

 
 اخلمـــر إال حـــني رقهـــا  ال نعـــرف  

ــا   ــو معطيهــ ــا فهــ ــيمن فيهــ  حكــــم املهــ
 

ــانتظروا   ــم اهللا فـــ ــة حكـــ  إن اخلالفـــ
ــا  ــهادة يف حقـــــــــري إذ يؤديهـــــــ  شـــــــ

 
 أيســــتقل ــــا مــــن ال تقــــوم لــــه      

ــا   وبتكــــــــت أذن ثــــــــان يف تعاطيهــــــ
 

ــا     ــام ـ ــاه قـ ــت عينـ ــىت مسلـ ــم فـ  وكـ
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 ٧٦ 

ــوم  ــا قــــ ــا لُأو، يــــ ــا أم ذاك ثانيهــــ  هــــ
 

ــا   ــام ــــ ــامني أوىل بالقيــــ  أي اإلمــــ
 ســـوق مـــن اخلـــزي ال ختـــىب نواديهـــا     

 
 نعـــوذ بــــاهللا مــــن قـــول يقــــوم لــــه   

 القائـــــد اخليـــــل منكوبـــــا حواميهــــــا    
 

ــيب    ــن أمحــد إن فتشــت عــن نس ــا اب  أن
    ــن م ــمو وتعلـــو عـ ــدا لتسـ  ســـاميهاعمـ

 
ــغر   ــواه مـــن صـ  املـــانع الـــنفس مـــا ـ

ــا   ــها ال تواليهــــ ــذوائب منــــ ــا الــــ  كنــــ
 

ــعلة   ــربق مشــ ــع الــ ــل ملــ  وغــــارة مثــ
 ختـــار حتميهـــا  ظلـــت ســـيوف بـــين امل   

 
 وهزمــة مثــل قصــف الرعــد جمحفــة     

ــا     ــم هاميهـــ ــاء العلـــ ــه مبـــ ــى عليـــ  مهـــ
 

ــهف    ــم ملتـ ــون العلـ ــن فنـ ــائل عـ  وسـ
ــورا وهــــو راجيهــــا       غــــربآء نــــال أمــ

 
ــة    ــاق قامتـــ ــاء  واآلفـــ ــب جـــ  وطالـــ

 مـــــن ذا يقارـــــا أم مـــــن يســـــاويها    
 

 مــن ذا يكــون كــآل الطهــر فاطمــة     
ــا  ــى القــــوس باريهــ ــرير ليعطــ  رب الســ

 
ــن اهللا فانتقــــــدوا خالفــــــة اهللا    ديــــ

 بطشــا حيـــش القـــرى مجعـــا ومـــن فيهـــا  
 

ــه      ــا أهـــل بغـــداد خـــافوا اهللا إن لـ  يـ
ــا  ــاف الفصـــــم  راعيهـــ  بعـــــروة ال خيـــ

 
ــوا    ــول اهللا والتزم ــوق رس ــارعوا حق  ف

 فــــــنحن مهــــــديها منــــــا وهاديهــــــا     
 

ــن   ــر ويف علــــ ــوا اهللا يف ســــ  وراقبــــ
ــا   ــوج قاليهــ ــد املــ ك عنــ ــ ــي ويهلــ  تنجــ

 
 هـدى وحنن يف غمـرات الشـك فلـك          

ــ  ــيد نغشــيها  ـ ــاق رؤوس الص  بيض الرق
 

 ـحنمي محـى الـدين بـاجلرد العتـاق وبالـ           
ــا  زرا ويرديهــــ ــ  منــــــا ويطعنــــــها شــــ

 
ــما    ــال مبتسـ ــي األبطـ ــىت يلتقـ ــم فـ  وكـ

ــا   ــن الســمر يف األحشــا عواليه  دقــت م
 

ــرار إذا    ــي الفــ ــبه الزاكــ ــه منصــ  حيميــ
ــيها   ــى مواضــ ــيها العظمــ  ردت عواصــ

 
ــة    ــل عاتيــ ــيل الليــ ــل ســ ــة مثــ  وفحمــ

ــك تلبيســـــا فتصـــــميهات   قبـــــل لنفســـ
 

ــال   ــال فــ ــات احلجــ ــاب لربــ  إن احلجــ
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 ٧٧ 

ــا  ــيم خيفيهـ ــتطيع الغـ ــمس ال يسـ  كالشـ
 

 إن اإلمـــــام الـــــذي يبـــــدو لطالبـــــه    
ــا    ــى أو جيليهـــــــ ــمرا وجتلـــــــ  مشـــــــ

 
 إذا دجـــت ظلمـــات اخلطـــب قـــام هلـــا 

ــدانيها  ــه كـــــربا يـــ  )١(يرضـــــى لنحلتـــ

  
ــريعة ال    ــود الشـ ــيعة حممـ ــخم الدسـ  ضـ

فأقـاموا فيـه   ، وصلت جنـود العجـم مـن الشـام إىل الـيمن         ومل يزل األمر كذلك حىت       
فلمـا قربـوا   ، مث ضوا قاصـدين إىل أعمـال صـنعاء      ، مدة  مديدة حىت نظموا أحواهلم     

 إىل كوكبان من صنعاء يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلـت       uمن أعماهلا انتقل    
،  كوكبـان فأمسى يف بيت أنعم مث تقـدم إىل ، من ربيع اآلخر سنة اثين عشر وستمائة  

فعمـدوا إىل بيـت   ، ووصل العجم إىل األعمال الصنعانية يف جيوش يضيق ا الفضـاء          
 قد شحنه uأنعم فحطوا عليه ثاين عشر مجادى األوىل من السنة املذكورة وكان        

وما حيتاجون إليه من الطعـام فأقـام احلـرب عليـه مـدة وهـم مشـغولون بـه                   ، بالرجال
 ثاين رجـب وضـوا إىل بـالد محـري فحطـوا علـى       حىت تسلموه بعد ذلك يوم الثالثاء     

 يف uوأقــام ، املصــنعة وعــزان يــوم اجلمعــة ســادس رمضــان مــن الســنة املــذكورة 
، مقاتلتهم يف اللطية جببل الضلع مـدة ثالثـة أشـهر ونصـف واحلـرب متـواترة علـيهم                   

ونزلـت  ،  من اللطية إىل جبل يقال له مثـود   uوكان أول يوم وقع فيه القتال ض        
 يف uفقـال  ، د على العجم فقاتلهم قتاال شديدا ودنوا إىل حمطتهم دنوا كثريا     اجلنو

 :ذلك اليوم
ــا واتســــاقها    ــي نظمهــ ــور أرجــ  أمــ

 
ــتم يل   ــين إىل أن تــ ــذه عــ ــذوا هــ  خــ

ــبحا صــداقها     كمهتهع  كرميــا وقــد وفيــت ص
 

ــا  ــا فـــــإين كفؤهـــ  فـــــإن تنكحونيهـــ
ــا  ــبحا علـــيكم رواقهـ  إذا ضـــربت صـ

 
ــح ســفع جحيمهــا    فــأين بكــم مــن لف

 
                                                        

  .٩١ -٨٩أنظر ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
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 ٧٨ 

ــا    ــن أطاقهــ ــتكرها مــ ــها مســ  ومحلــ
 

ــا   ــروع يف جنباـ ــاة الـ  وصـــاحت محـ
ــوان ومشــروا    فقد مشرت حرب بن حيدر ساقها  ــال تســأموا احلــرب الع  ف
 معتقـــــــة ال تســـــــأمون مــــــــذاقها   

 
 حســبتم طعــان الطــالبيني يف الــوغى    

ــد صــدها عــنكم حســام وعاقهــا       فق
 

ــدها   ــيش بعـ ــذة العـ ــيكم لـ ــرام علـ  حـ
ــاقها    ــل مســـ ــا قليـــ ــوقكم عمـــ  نســـ

 
ــثرية   ــوك كـــ ــت ملـــ ــبلكم كانـــ  وقـــ

ــزت عواليهــــا وســــلت رقاقهــــا   وهــ
 

ــان دوين جبمعهـــا     إذا زخـــرت قحطـ
ــا    ــامها وعراقهـــ ــيكم شـــ ــد علـــ  ـــ

 
 وشـــــدت علـــــيكم شـــــدة مينيــــــة    

ــا    ــروع راقهـ ــني يف الـ ــه العـ  إذا نظرتـ
 

 ودافــــع مــــن عــــدنان كــــل مشــــيع 
ــا   فــــــــنطقكم باملشــــــــريف نطاقهــــــ

 
 جعلـــتم كـــالب الباطنيـــة ركــــنكم    

ــذ طَــ   ــروم ش ــا ع ــا مللــت وفاقه  ري م
 

 رويــــدكم فــــاحلرب دأيب ومتجــــري 
ــزت لكــــم جــــدعاا وحقاقهــــا   ومــ

 
 ســـربت بنيهـــا مـــذ لويـــت عمـــائمي 

 عطيــــة جمــــد ذو املعــــارج ســــاقها    
 

ــيه     ــن وصـ ــول اهللا وابـ ــن رسـ ــا ابـ  أنـ
 فمـــا حكمكـــم إذ تطلبـــون إباقهــــا    

 
ــد   ــة حملمـــــ ــم مرقوقـــــ ــا بكـــــ  رقـــــ

ــا      تعودهــــا طعــــن العــــدى وعناقهــ
 

ــةلنـــــا فتيـــــة يـــــوم ا   لـــــوغى طالبيـــ
ــا    ــد شــددت وثاقه ــاة ق ــن عت  وكــم م

 
ــت رقاــا      ــد فكك ــن عنــاة ق ــم م  فك

ــا     ــبعي رباقه ــت كفــرا لض ــل خلع  فه
 

ــة   ــم فخمـ ــها العجـ ــة طوقتـ ــم منـ  وكـ
ــا    ــو القهــ ــه وال هــ ــي القتــ ــال هــ  فــ

 
ــا    ك بالدنـ ــ ــد رام ملـ ك قـ ــ ــم ملـ  وكـ

 فشـــدت بنـــات األعـــوجي خناقهـــا    
 

 وكـم مــن جنـود فخمــة صـمدت لنــا    
  ــب ــومة قـــ ــومســـ ــا البطـــ  ن حلاقهـــ

 
ــا  ــوم الـــــوغى جبباههـــ ــاهم يـــ  رمينـــ
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 ٧٩ 

ــقاقها  ــا وشــ ــذوقوا عارهــ ــرمت فــ  أســ
 

 جتــــربمت ملــــا قــــدرمت علــــى الــــذي     
ــا   ــو مث نفاقهـــ ــبيل العفـــ ــا ســـ  جعلنـــ

 
ــا      ــن الوف ــل م ــوقا جبع ــم س ــبنا لك  نص

ــاقها    زاء غس ــب اجلــ ــربوا غ  )١(أال فاش
 

 فبــوؤا علـــى رغــم األنـــوف بعارهـــا   
وإيثـار األكثـر   ، د علـى النـاس ومالهلـم    يف تلك احملطـة لطـول األمـ   uوكثر خاذله   

،  غـري مكتـرث بقلتـهم وال مطـول بتفـرق مجاعتـهم      uوهو ، منهم الراحة والدعة 
حىت إن أهل الدين الـذين ينتمـون إليـه مل يـر منـهم أحـد إال مجاعـة قليلـة مـن شـيعته            

u ،          م آسوه بأنفسهم وأدوا حق اهللا تعـاىل يف إجابـة دعوتـهوقـاموا بنصـرته  ، فإ ،
أحوال أهل اليمن معه يف شدة خذالم وعظيم احنرافهم حتكي من كـان يف       وكانت  

 حمتسبا هللا مناصبا ألعـداء  uفصرب ، عصر احلسني بن علي عليهما السالم يف ذلك      
واسـتقرت  ، وبـىن النـاس معـه الـدور    ،  الدار الواسعة يف خميمه املنصـور    uاهللا وبىن   

 ذلك u ويسر اهللا عز وعال له ،وكثر النفاق جدا، دار الضرب يف املخيم املنصور    
حىت إن بعض أهل دار الضرب أخربين أنه ضرب فيها مما وصل مـن جهـات مـذحج         

هـذا مـن   ، ونواحيها من الفضة وغريها من دراهم الغز مخسة وعشـرون ألـف درهـم         
 كـذلك  uوأقـام  ، هذه اجلهات ال غـري سـوى مـا كـان ينقـل مـن سـائر النـواحي           

 حـىت إن الوقعـات مل تنحصـر لكثرـا إذ     uه واحلرب ابتـداء يف الغالـب مـن جهتـ        
وكانـت  ، كانت على اجلملة الكثري من هذه املدة اليت أقام فيها مواجها جلنود العجم     

احملطة على قلة من فيها من األعوان واألنصار قد ألبسها اهللا عز وجل اهليبـة العظيمـة        
ها صوت مـن  فلم يعلم أنه وقع في، مع خالف أهل مسور وكوم مع العجم وقرم     
ــه     ــاىل وبركت ــهائها بلطــف اهللا تع ــدائها إيل انت ــدين  uوصــلى ، uابت ــا العي  فيه

                                                        

  .٢٦٤ -٢٦٣الديوان  )١(
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 فيها كانت من الرابع عشر شهر رمضان إىل uألن ابتداء إقامته   ؛ رمضان والنحر 
 ال يسـأم وال يفتـر مـن قـراءة الكتـب ومطالعتـها حـىت لقـد قــرأ يف         uاحملـرم وهـو   

، وال يطول ذا اخلطب النـازل ، مر اهلائلخالل ذلك جملدات عدة ال يشتغل ذا األ   
 حىت وقع الصلح يوم األربعاء غـرة شـهر احملـرم سـنة ثـالث          uفلم يزل ذلك دأبه     

وانصـرف العـدو   ، وأقامة حمطة العجم عليها مائـة  ليلـة وسـبع ليـال       ، عشرة وستمائة 
ظفـر  وقتـل مـن رجالـه الكـثري ومل ي    ، وقد كبته اهللا عز وعال قد أنفق األمـوال اجلليلـة    

 .وال وصل إىل بغيته، بأمنيته
، وحكـي أنـه وجـد يف حمطـة العجـم أربعمائـة قـرب جديـد                :  قال مؤلف سـريته   

ومـن اإلبـل سـبعة    ،وتلف من خيلهم وبغاهلم وكراعهم قـدر ألـف رأس ومـائيت رأس          
 :وقال يف شأن ذلك،  إىل كوكبان uوانتقل ، آالف

ــرقي ــارع شـــ ــاتخ الْإىل األكـــ  ريبـــ
 

 أعـراض ذي ظفـر   هل تعـرف الـدار يف        
ــبس ذات   كمهتهع ــن تلـــــ ــود مـــــ  ت الســـــ

  الضغيات
ــمحا   ــاحلنوين فالســ ــالن فــ ــزم بقــ  فحــ

 إىل القراشــــم يف جمــــرى األثــــيالت    
 

ــرم   ــيحاط إىل هـــ ــني شـــ ــدارهم بـــ  فـــ
 ــذب ــات  بــ ــوق األعوجيــ ــط فــ  ل اخلــ

 
ــة   ــدناها ممنعـــــ ــد عهـــــ ــازال قـــــ  منـــــ

ــا    كاألدم تعطوا عسا ليج اخلميالت  ــت ــ ــراد إن مسعــ ــات مــ ــا بنــ  فيهــ
ــيات ه  ــوم العشــــ ــة نــــ ــاء آلفــــ  يفــــ

 
ــ ومــــن جــــآذر نِ      كــــل خمطفـــــة ٍمهــ

 فأصــمتت عــن جــوايب أي إصــمات    
 

ــأهلا    ــوم أســ ــراة اليــ ــا ســ ــت فيهــ  وقفــ
ــ   )١(تكثبان فالعقــــدات املســــبخالَّـــ

 
ــ  ــنمة الــــ  أليــ ــا بأســ ــألي عرفناهــ  ـا بــ

 

                                                        

 .املستحالت ): والديوان، ب(يف  )١(
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ــ ســديات  ح ــام الغ ــواري وإثح  )١( الس

 
 مـــه وكـــل نـــوء كجـــذم احلـــوض ثلَّ    

ــل ال  ــائم أو مثـــ ــاتأو كاحلمـــ  قطيـــ
 

ــا  ــاد ــــ ــواد كالزنــــ ــاثالت جــــ  ومــــ
 إال مزاحـــــف  إضـــــالل وحيـــــات   

 
ــا    ــور معلمهــ ــف املــ ــدوادي فعــ  أم الــ

 عــين وقــد علمــوا تصــريف حــااليت     
 

ــأيهم    ــوم ونـــ ــن قـــ ــب مـــ  إين ألعجـــ
ــأموات    ــاء كـــ ــافر أحيـــ ــد التنـــ  عنـــ

 
 أمل أقــــــم وكــــــثري مــــــن ســــــرام    

ــات  ــيبات وآفـــ  مـــــن الـــــبالء  مبصـــ
 

ــتطم   ــيعتهم يف جل ملـــــ ــم وشـــــ  وهـــــ
ــات  ذبـــــح ا  ــنني وإحيـــــاء البنيـــ  لبـــ

 
ــون ســــامهم     ــآل إســــرال إذ فرعــ  كــ

ــ     يعومـــون يف حبـــر الظالمـــات   يمِهـ
 

ــان والســادات مــن مضــر       وشــم قحط
ــا لُــ    ــي وم ــاتنفس  ذت يف روع مبنج

 
  ذعـــاف املـــوت حمتســـبا  فخضـــت جلَّ 

 كــالبحر يرجــف مــن لغــط وأصــوات 
 

ــه   ــام قـــد صـــمدت لـ  وكـــم مخـــيس هلـ
 وكـــان مثـــل اجلبـــال املشــــمخرات     

 
ــا  ــر  فصــ ــني وال أثــ ــاألمس ال عــ  ر كــ

ــات   ــوم وإخبـ ــان ذا صـ ــا وإن كـ  فيهـ
 

ــه      ــن إقامتـ ــنعا عـ ــام بصـ ــن أقـ ــل مـ  سـ
ــات     ــو وحانـ ــدى هلـ ــرب لـ ــدار حـ  بـ

 
 هــــل أغضــــب اهللا أم أرضــــاه موقفــــه 

  ــين ــت ديــ ــدنيات أم بعــ ــنكم بالــ   مــ
 

 قولـــــوا أســـــاءتكم مـــــين معاشـــــرةٌ    
ــورات    ــث وســ ــنص أحاديــ ــا بــ  فيهــ

 
 األرض كــــــافرة واحلكــــــم مطــــــرد   

  بـــه حكـــم العتيبـــات  عباس حـــلــــ 
 

ــده الــــ   ــول اهللا والــ ــم رســ ــيس عــ  ـألــ
  ــد م ــال ق ــات  بامل ــص آي ــن ن ــت ع  لك

 
ــة   ــا مرققــ ــدى نفســ ــىت فــ ــنج حــ  مل يــ

 وكــم نصــحت فمــا أغنــت نصــيحايت 
 

ــت وكــم خوفــت جمتهــدا       وكــم وعظ
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 جمــــدا يـــــدوم إىل يـــــوم القيامـــــات 
 

 إال أفاضــــل منــــهم هــــاجروا فبنـــــوا    
ــ   من ذي سطوة عايتكم راغموا يفَّ  ــموءآلــــ ــاروا فيــــــا هللا درهــــ  وا وثــــ
ــادات   ــار وســــــ ــا بأغمــــــ  فأتقيهــــــ

 
ــرديين   ــرب تــ ــتم احلــ ــها)١(ظننــ  بكلكلــ

 فلــــم تــــرعين وراعتــــها مصــــااليت     
 

ــلتا     ــيف منص ــل الس ــا كنص ــأت فيه  نش
   ــاتاقًفــــاآلن إذ كنــــت ســــب  ا لغايــ

 
     ــا  مــذ بضــع عشــرة مــا غربــت غار 

 ــيس رب ــموات ولـ ــوى رب السـ   سـ
 

 ــن رب م ــا ابــــ ــأنــــ ــاهلمدعــــ   يف مقــــ
ــٍد  ــيحممـــــ ــات وعلـــــ   ذي املقامـــــ

 
ــدنا    ــالطهر والــ ــوى بــ ــر ســ  وأي فخــ

ــات   ــاد غابــ ــان يف ميــــن أســ  قــــد كــ
 

ــن   ــئام ومـ ــان الشـ ــائل قليـــب وفرسـ  سـ
ــات     ــم اجلماعـ  والقـــوم يف جلـــب جـ

 
ــرم    ــجر حلــ ــا أمل أضــ ــا وعجمــ  عربــ

 وال هلــــم غــــري بــــيض املشــــرفيات    
 

ــا    ــول لنـ ــهورا ال رسـ ــاخ شـ ــان املنـ  كـ
ــايت   ــا يـ ــدري ومـ ــا يـ ــاول مـ ــل حيـ  كـ

 
ــم     ــروم ـ ــا نـ ــا مـ ــون فينـ ــم يرومـ  وهـ

ــمهريات )٢(نباــــا مــــن رقــــاق   الســ
 

ــاخمة    ــروم شـــ ــال الـــ ــب كجبـــ  كتائـــ
ــات    ــزري  باحلكايـ ــط تـ ــفح واقـ  بسـ

 
 كــم حومــة قــد مألناهــا وهــم علقـــا      

ــا ومنــــهم صــــريعا باملناصــــات      منــ
 

 وماجـــد قــــد أطــــار الســــيف هامتــــه  
ــه نبــــــ    )٣(قد كاد يريب على يوم القصيبات  ــوم لــــ ــا يــــ ــبام لنــــ  أويف شــــ
ــات   علــــى رؤوس  أويل بــــأس ورايــ

 
ــر     ــم بشــ ــان وهــ ــدة فرســ ــن عــ  وحنــ

 ضــــربا وطعنــــا يصــــم الراغبيــــات     
 

ــهم   ــوا دون بغيتـ ــون فالقـ ــوا احلصـ  رامـ
 

                                                        

 .ويف الديوان ترديين ، يزريين ): ب(يف  )١(
 .من دقاق ): ب،أ(يف  )٢(
 .يوم العصيات : يف الديوان )٣(

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ٨٣ 

 وحـــي قحطـــان أربـــاب الواليـــات   
 

ــل نســــبتهم     ــي أصــ ــن علــ ــة مــ  وفتيــ
ــات   ــاالت اجلنايــــ ــاملني محــــ  واحلــــ

 
ــ     ــن ع ــيض ع ــاربني حبيــك الب  ضرالض

 والناهــــــدين إىل آطــــــام غايــــــات   
 

ــم  ــروم خلفهـــ ــاركني دروب الـــ  والتـــ
 مآمتـــــا يـــــوم بـــــاب القادســـــيات    

 
ــه  ــاعثني لكســـــــرى يف كتائبـــــ  والبـــــ

 حقـــا يقـــيم هلـــم حكـــم الرعيـــات     
 

ــم   ــري أن هلـــ ــا غـــ ــا لقلنـــ ــو أردنـــ  ولـــ
 عنـــد الوفـــاء علـــى مثلـــي مبقتـــات     

 
 مـــا كـــان مثلـــهم يف حكـــم طاعتنـــا     

ــعايات   ك السـ ــ ــون رقـــى تلـ  )١(ويطلبـ

 
ــب    ــن كثـ ــدع عـ ــون الصـ ــهم يرأبـ  لعلـ

 من كوكبان يوم اجلمعـة لليلـتني إن بقيتـا مـن شـهر ربيـع األول سـنة                 uمث انتقل    
فأقـام فيـه مـدة حـىت دنـا انقضـاء       ، ثالث عشرة وستمائة إىل ظفـار حرسـه اهللا تعـاىل       

الصلح بينه وبني العجم وانتقل إىل كوكبان ألربع ليال إن بقني مـن ذي احلجـة مـن                
ن اهللا عزالـدين حممـد بـن أمرياملـؤمنني إىل        مث جهز ولـده الناصـر لـدي       ، السنة املذكورة 

 ابتـدأ بـه أول مرضـه يف حمطتـه يف     uوقد كـان  ، كنن يف اجلند من اخليل والرجال 
وطلع كوكبان وهو يزداد بعد ذلك وكان من التجلد يف حال مرضه والصرب          ، البون

ولقـد كـان يف حـال الـرتع الشـديد        ، عليه  باحملل العظيم لقوة يقينه على شدة وجعه        
 .وهو حمتب بثوبه حىت فاضت نفسه وهو كذلك 

أخربين مـن شـاهده أنـه دخـل عليـه وقـد خرجـت إحـدى ركبتيـه مـن حبوتـه                  
واختار اهللا له اإلنتقال إىل دار كرامته ومستقر رمحتـه يـوم اخلمـيس     ، واألخرى حباهلا 

 إىل بكـر  uمث نقـل    ، الثين عشر يوما من شهر احملرم سـنة أربـع عشـرة وسـتمائة             
 إىل املوضع الذي قد صار منسوبا إليه ودفن فيه  uها مدة مث نقل بعد ذلك     فأقام في 
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، وكثر مجاعة أهليه، وأعاله حبميد عنايته، لقد نعش اإلسالم بربكته ، فسالم اهللا عليه  
، وحبـار اجلهـل قـد طمـت    ، بعد أن كانت فرق الضالل قد هدرت  ، وقلل سواد قاليه  

، وقامــت قنــاة الصــدق، أعــالم احلــقفانتشــرت ، حــىت أعلــى اهللا كلمــة احلــق بقيامــه
، وأنقـت ريـاض املعـارف الدينيـة       ،وهطلـت سـحائب الفهـم     ، وتفجرت عيـون العلـم    

ــنن النبويـــة  ــاالت ، وعمـــرت معـــامل السـ ــوم ، وغـــارت حبـــار اجلهـ وانطمســـت رسـ
مـن العلـم    ، والفوائـد العظـام   ، ولقد حصلت بربكته من اخلريات اجلسـام      ، الضالالت
وضـرورته تنـوب   ، ماظهوره يغين عن بيانه، اجلملوظهور مفردات الدين و ، والعمل

وطلــع ، ولقــد كانـت املطرفيــة الشـقية الكفريــة الغويـة تســعرت نـارهم    ، عـن برهانـه  
ودرســوه يف ، ونســبوه إىل العتــرة الكــرام، وأظهــروا الكفــر يف دار اإلســالم، ــارهم

ا وخـدعو ، حـىت طبـق مذهبـهم كـثريا مـن اآلفـاق        ، ودعوا إليه نظما ونثرا   ، كنائسهم
واقـتالع  ،  ساعيا يف إبادة جرثومتهم   uفلم يزل   ، األنام حبب العترة عليهم السالم    

حـىت فـرق اهللا عـز وعـال     ، وثانيـا باهلنـدي والسـنان    ، أوال بالدليل والربهان  ، أرومتهم
 .وحصل ذلك على يديه سالم اهللا عليه ، وأخرب ربوعهم، مجوعهم

 tمحـد بـن أيب حيـىي    ولقد حكي أن القاضـي العـامل مشـس الـدين جعفـر بـن أ          
 uفكـان  ،رأى يف النوم أنه كتب مذهب املطرفيـة يف لـوح وأعطـاه شـريفا ميحـوه         

مـن القتـل   ، وحكـم فـيهم باألحكـام النبويـة      ، وأباد ديارهم ، هو الذي طمس آثارهم   
ــة ــه إمجــاع الصــحابة   ؛ وأجــراهم جمــرى احلــربيني ، وســيب الذري عمــال مبــا انعقــد علي

ــيهم أمج   ــول    الراشــدين رضــوان اهللا عل ــد الرس ــني بع ــة    # ع ــين حنيف ــل ب ــن قت م
ألـم كفـروا بعـد اإلسـالم وصـارت هلـم       ؛ وتغـنم أمـواهلم  ، وسيب ذراريهـم  ،وغريهم

وأيـن األمـر مـن األمـر إمنـا كفـرت بنـو            ، شوكة فانتقل حكمهم إىل حكـم احلـربيني       
وهــي إنكــارهم أن ، واملطرفيــة كفــرت بأشــياء يطــول ذكرهــا، حنيفـة بــأمور يســرية 
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ىل ميرض عباده ويسقمهم ويؤملهم ومييت األطفال الصـغار وغـري ذلـك        يكون اهللا تعا  
وزعمـوا أن   ، وأنكروا أن يقصـد اهللا تعـاىل بالصـواعق والـربد املسـلمني            ، من كفرهم 

ــع علــى جهــة املصــادفة ال بقصــد مــن اهللا وإرادة   ــك إمنــا يق  إىل uفحكمهــم ، ذل
عمـل يف هـامهم   فأ،  بالقتـل وتغـنم األمـوال   uالكتاب الكـرمي والسـنة فحكمـا لـه       

ونظم إلـيهم حينـا     ، وقاد إليهم اجلنود بعد اجلنود    ، وثقف لنحورهم الرماح  ، الصفاح
ولقـد خـرج بربكتـه    ، وأرضى رب العباد، حىت نال املراد  ، بعد حني العسكر احملشود   

وهــي قبائــل ضــخمة ، مــن الكفــر إىل اإلســالم خلــق ال حيصــيهم عــددا إال اهللا تعــاىل
فشـملتهم بركتـه فتـابوا إىل اهللا تعـاىل     ، أقمـأهم اهللا تعـاىل  كانت تدين بـدين املطرفيـة      

وأضحى مذهبهم بعـد تلـك الغضـارة والبهجـة          ، وصاروا سيوفا على املطرفية الشقية    
وكان ذلـك حبميـد   ، بعد أن كان عندهم عاليا ساميا، اليت كانت له عند الناس ذاويا     

 وكـذلك اجلربيـة القدريـة    .ولطيف تدبريه سالم اهللا عليه بعد توفيق اهللا تعـاىل        ، سعيه
لقضائهم بقدم ؛  أجرى فيهم ما أجراه على املطرفية من القتل وسيب الذرية       uفإنه  

وكـذلك  ، ومن خرج عن التوحيـد كـان كـافرا        ، القرآن فخرجوا بذلك عن التوحيد    
وأخرجـوه تعـاىل    ، فإم محلوا على اهللا تعاىل الكذب والظلم واجلـور وسـائر القبـائح            

، ومـن قضـى بإنـه لـيس حبكـيم وال عـدل فالشـبهة يف كفـره                ، عن أن يكون حكيما   
بأنـه تعـاىل يريـد    : وقـالوا ، فكذلك إذا قضى بأنه يفعل سائر القبائح وفنـون الفضـائح   

الفواحش وكافة القبائح من الظلـم والعبـث وأنـواع الكفـر وهـذا مـذهب املشـركني         
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 .علم جواز قتلهم وسيب ذراريهم وتغنم أمواهلم 

والعرب من أهل املذاهب الردية وغريهم مـن طغـاة    حبرب العجم  uوابتلي  
 أكثـر  uوحماسـنه   . وكثر بـه سـواد املسـلمني      ، فشفى اهللا به قلوب املؤمنني    ، الربية

وظهور حاله لقرب عهده ومعرفة اخللق بـه يغـين عـن    ، من أن تنظم يف سلك املدائح   
 .شاهد 

، م بـامللح ميازحه، والتقريب للمسلمني،  يف اية الرفق بأهل الدين    uوكان  
، ويكثر التبسم عند الكالم والبشر والطالقة إىل اخلـاص والعـام          ، ويفاكههم بالطرف 

ولقـد  ، ولقد كان يعرض األمر ويذكر املسألة فيعرض على من حيضر جملسه الكـالم             
شهدته يف بعض األيام جل عليه بعض األحداث  اللجاج العظيم حىت كان هو املتكلم    

والغمــام ،  أنــه يف كــل فــن كــالبحر الزخــارهــذا مــع،  ســاكت فضــال مجــاuوهـو 
ولقـد عرضـت   ، إال أن اللني كان له طريقـة معروفـة والوطـاة سـجية مألوفـة         ، املدرار

لشــيخنا ــاء الــدين أمحــد بــن احلســن رضــوان اهللا عليــه مســائل يف شــيء ممــا يتعلــق   
وقـام  ،  ليلة من الليايل طويال حـىت مضـى طائفـة مـن الليـل     uبالسرية فوقف عنده    

 أجوبتـها يف احلـال مث    uفكتـب   ، قيام الناس وسلم إليه القرطاس اليت هي فيـه        عند  
، فـانظر إىل غـزارة العلـم ووفـوره    ، لئال ينام علـى شـبهة  : أمر ا إليه قبل أن ينام قال      

لكثـرة  ؛ وكان يف بعض األوقات رمبا جييب عن املسائل لـيال      ، وحسن الورع وكثرته  
 .إذا خلى ليال توىل اجلواب ف، الشغل بأمور الناس والتدبري العام
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)١(تصانيفه
u 

وله من التصانيف اجلمة ما ال يوجد إلمام ممن قام يف الـيمن مـن أئمـة الزيديـة              
وأمـا يف السـري فقـد وضـع شـيئا مل      . عليهم السالم إىل هذه الغاية بـل ال يـدنو منـها            

، يــةوكـان يف علـوم القـرآن بالغـا الغا    ، يوجـد ألحـد مثلـه مـن العتـرة علـيهم السـالم       
ففـرغ  ، وشرع يف تفسري ورتب يف أوله مقدمات حسنة ال يعلم مثلها يف تفسري قـط       

ومـن  ، وأودعـه مـن الشـواهد العجيبـة       ، من سورة البقرة جملد واحد ومل تكمـل بعـد         
ومـن الكـالم يف داللـة اآلي علـى بطـالن مـذهب املطرفيـة              ، الكالم يف املعاين الغريبة   

، ويدل على أنه السابق يف هـذا البـاب  ، يه األلبابالطبعية واجلربية القدرية ما تتحري ف   
 العقـد الـثمني يف تبــيني   uومـن تصـانيفه   . ولـه ملـع أيضـا يف الكـالم علـى آيــات      

 .أحكام األئمة اهلادين يف الكالم على اإلمامية خاصة وهو جملد 
الرســالة الفارقــة بــني الزيديــة واملارقــة يف الكــالم علــى  : u  ومــن تصــانيفه

ومنـها  ، ها الرسالة احلاكمة باألدلة العاملـة يف الـدور والـتكفري والغنـائم             ومن، املطرفية
 الرسالة القاطعة لألوراد مـن جلـاج املتعنـت    ومنها، العقيدة النبوية يف األصول الدينية   

،  الرسالة  القاهرة باألدلة البـاهرة يف الفقـه  ومنها، يف اإليراد يف اجلهاد وما يتعلق به        
وكـان ممـن لـه معرفـة واسـعة يف      ، وردهـا علـى وجـه التعنـت      وفيها مسائل أوردهـا م    

وهـي مائـة وعشـرون مسـألة     ،  أحسن جواب بأوضح خطـاب     uفأجابه  ، الفروع
 الرسـالة  ومنـها ،  حتفـة اإلخـوان  ومنها كتـاب  .أكثرها يف الفقه وفيها القليل مما عداه      

 إىل مـن تصـانيفه وأجوبـة املسـائل الـيت طـارت ـا الركبـان          ... وغـري ذلـك   ، التهامية

                                                        

 ) .أ(غري موجودة يف  )١(
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ودعـوات  ، وال سبيل إىل ذكرهـا يف هـذا املوضـع لكثرـا         ، الداين والنائي من البلدان   
 .كثرية قد ذكرنا بعضها فيما تقدم وتركنا منها أكثر مما ذكرنا 

 يف الشعر على احلال الذي يعرفه أهل األدب ولقد كان اجلل مـن          u وكان
، نـون مـن الشـعر وأنـواع       ولـه ديـوان كـبري ويشـتمل علـى ف          ، قصائده مبرتلة االرجتال  

 .ولنذكر من ذلك طرفا سوى ما تقدم 
 قوله وهو يف براقش يف شهر مجادى اآلخـرة  يف سـنة   uومن حماسن شعره    
 :أربع وتسعني ومخسمائة

 ولكـن إىل خيــل إىل الضـرب تضــرب  
 

ــهو يطــرب   ــي إىل الل ــا مثل  طربــت وم
ــو كمهتهع ــروع طن إذا ق ــال يف ال ــواض األبط  ب

 
  عبقريـــــة خفـــــاف عليهـــــا جنـــــة   

ــا تقطِّـــ    ــال فيهـ ــارت األبطـ  بإذا صـ
 

ــا ليــل بســ     ــوغى  امون يف حومــة ال
 ويف منصـــب اآلبـــاء ليـــث وثعلـــب    

 
ــهم     ــتد بأس ــاب فاش ــوث الغ ــهم لي  منت

ـــ   ك يرسـ ــ  بوآخـــر فيهــــا عنــــد ذلــ
 

 وكم من فىت يطفوا إذا جاش موجها 
ــذب  ــيلقني مذبـــ ــني الفـــ ــر بـــ  وآخـــ

 
 ومن ضارب بالسيف حامات مجعها 

ويقضب حدقِض السيف والسيف ييرى املوت قيد الرمح وهو مصمم  ب 
ــيهن الوجيــــه ومــــذهب  مناســــب فــ

 
ــا     ــن هل ــا مل يك ــل م ــا يل اخلي ــال تنعت  ف

ــل كالنــاس تنجــب     ومــن أعــوج فاخلي
 

 ومل يعتلــــق مــــن الحــــق بأواصــــر    
ــرب     ــدهر يش ــه ال ــا خلف ــأس املناي  وك

 
ــاملوت مــورد     ــل ف ــدور اخلي ــا ص  أقيم

ــرٍءلكــلِّ  ــو ام ــؤربت عضــو يف امل   م
 

ــه   ــدا جببنــ ــال خلــ ــا نــ ــا يل جبانــ  مســ
 ــم ي   جــاء يطلــب  عنــه طالــب معــفل

 
ــه   ــفر وجهــــ ــن اهللا أســــ  أال إن ديــــ

 قناة هلا مـن عـون ذي العـرش أكعـب       
 

ــه  ــاطردت لــ ــز لــــواء النصــــر فــ  وهــ
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ــا يف أقاصــي الشــرق شــرف  وبعد ديار الغرب يف الغرب مغرب   نرومــهلن
 بإجنـــاز مـــا نرجــــوه منـــه ونطلــــب    

 
ــر  ــمينها  نـــ ــه ضـــ ــورا واإللـــ  وم أمـــ

ــرب    ــق مهــ ــم إال إىل احلــ ــا لكــ  ومــ
 

ــا    ــذا زماننــ ــاس هــ ــبين العبــ ــل لــ  فقــ
ــرب    ــنيب املقــ ــو الــ ــد وهــ ــو أمحــ  بنــ

 
   ــر ــاإلمث بـــ ــنجزيكم بـــ ــا؛ اســـ  ألننـــ

ــأطراف األســــــنة أدرب   وحنــــــن بــــ
 

ــا    ــق حقنـ ــام واحلـ ــو األعمـ ــتم بنـ  وأنـ
ــى ونِ   ــا حاشــد العظم ــ م وأرحــبه 

 
ــرا   فـــإن مل أزر بغـــداد عشـــرين دوسـ

 وشاكر  طرا حيث كانت ومذحج  وسنحان أهل الصرب والبيض ختضب 
ــرات حر ــم مجـ ــرب فهـ ــيس يقـ ــا لـ  هـ

 
ــاعة    ــم قضــ ــال شــ ــدة واألبطــ  وكنــ

ــرب   ــام احلــــق جنــــد مقــ  فهــــم إلمــ
 

 وخــــوالن أربــــاب الفخــــار ومحــــري 
 ويغلــــبتــــه بكــــر وتغلــــب مــــن لب 

 
ــب    ــر وتغلـ ــي بكـ ــن حـ ــا مـ  وأعمامنـ

ــذب   ــنيب املهــ ــه الــ ــب منــ ــه منصــ  لــ
 

ــن مضـــ   ــل ومـ ــل مقاتـ ــراء كـ  ر احلمـ
ــ    ار لنــــا أبجــــ الندأبــــوهم إذا عــ

 
   ــو عم ــدنان بن ــن ع ك ب ــ ــا األوىلوع  ن

 ودون مضــا عزمــي احلســام اــرب    
 

 ــال ح ــاما جمر فـ ــي حسـ ــت كفـ ــملـ  ابـ
 وشـــارب خرطـــوم املدامـــة أعيـــب    

 
ــها     ــب وحلنـ ــار عيـ ــا األوتـ ــين عمنـ  بـ

ــرب     ــرام ومشـ ــل حـ ــل نسـ ــه مأكـ  لـ
 

ــ    ــتم يمــ ــرمحن قلــ ــتخلف الــ  ةأيســ
ــب   ــي ويلعــ ــأنواع املالهــ ــهو بــ  ويلــ

 
 يضــــل وميســــي ال يقــــيم فريضـــــة    

ــو كوكـــب   ــا الح يف اجلـ ــة مـ  مراغمـ
 

ــذوا   ــت اهللا ال تأخـــ ــذبتم وبيـــ  كـــ
ــع أشــهب     ــع والنق ــور النق ــف يث  وكي

 
ــريكم كيــف تشــتجر القنــا       ذرونــا ن

 وحنــــــن جنــــــود اهللا واهللا يغلــــــب   
 

ــل   ــال اهللا باطـ ــا خـ ــيء مـ ــل شـ  أال كـ
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 ٩٠ 

  اجلمــع يرهــب والاعفـال احلصــن منـ  
 

ــاحموا    ــيطة سـ ــالك البسـ ــل يل ألمـ  فقـ
 فعنـــدي لكـــم تـــاهللا يـــوم عصبصـــب 

 
ــإن مل تــدينوا قبــل يــوم عصبصــب       ف

ــحت   ــاميخوسـ ــدطـ ــب وجنـ   موشـ
 

  ــن ــر اهللا حصـــ ــدفع أمـــ ــيأيـــ  د مشـــ
 )١(عصــائب طـــري يف الســـماء تقلـــب  

 
 ســـنجلبها شـــعث النواصـــي كأـــا    

ــأوب    ــال تـــ ــنني واجلبـــ ــال حـــ  جبـــ
 

ــوا رعـــــ   ــلها زهـــ ــاونرســـ  اال كأـــ
 أمثلــي يلــذ العــيش والعــود يضــرب     

 
ــرب   ــر يشـ ــام الليـــل واخلمـ  أمثلـــي ينـ

 ــاهر ال ي ــه املعاصـــي ظـ  بجـــحووجـ
 

 ــرام ــه حــــ ــوم إال أقلــــ ــي النــــ   علــــ
ــ  لـــريب حـــني ع  غضـــبت  فهل غاضب مثلي لذي العرش يغضب  ــ لَطِّـ  ه دينـ
  ــور ت ــوايل يف النحـ ــر العـ ــقَومسـ  بضـ

 
 بـــا أال حبـــذا قـــرع احلواجـــب بالظُّ   

 ــر الــدما مــن عارضــي تصــبب    وح  م
 

 وصيب لرأس األعوجي على العدى 
 أال طــال هــذا الليــل يــا قــوم فــاركبوا

 
ــحرة     ــادي بسـ ــول املنـ ــذا قـ ــا حبـ  ويـ

ــل ال تتــــهيبوا    ــوا رؤوس اخليــ  )٢(أمتــ

 
ــدوكم   ــتكم عـ ــريوا ال يفـ ــريوا أغـ  أغـ

ــل أخطــب    ــل واللي ــام اخلي  وســريي أم
 

 ومجعـــي لألعـــراج والصـــبح أشـــهب 
ــدوا ع  ــلبوا وشـ ــوهم وتسـ ــيهم تقتلـ  لـ

 
 ــي ال ت ــويل خليلـ ــلْهوقـ ــوعهممكُـ   مجـ

 )٣(وهـــل لقتيـــل كـــاده اهللا مهـــرب    

 
ــع   ــاءه اهللا دافـــ ــر شـــ ــل ألمـــ  أال هـــ

 معارضة لقصيدة ابن املعتز امليمية يف مجـادى األوىل سـنة اثنـتني وسـتمائة     uوقال   
 :اليت يقول فيها

                                                        

 .جبال حنني واجلبال تأوب : وبدله. هذا العجز للصدر الذي يليه ): ب(يف  )١(
 .أقيموا رؤوس اخليل والليل أخطب : يف الديوان  )٢(
  .١١ -٩الديوان  )٣(
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 ٩١ 

ــوم   ــنن األقـــــ ــريواعلى الســـــ  وســـــ
 

ــا   ــوا ودنـــــ ــا أرجعـــــ ــين عمنـــــ  بـــــ
ــدم  هتهعكم ــق مل ينـــــــ ــن يؤثراحلـــــــ  ومـــــــ

 
ــر  ــر ولكـــــــم مفخـــــ  لنـــــــا مفخـــــ

 )١(وحنـــــــــن بنوعمـــــــــه املســـــــــلم 

 
ــا    ــه دوننــــــ ــو بنتــــــ ــأنتم بنــــــ  فــــــ

  :uفقال ... إىل آخرها 
ــم  ــارس املعلــــــــ ــهد للفــــــــ  يشــــــــ

 
ــوم الغــــــدير      بــــــين عمنــــــا إن يــــ

 ومــــــن خصــــــه بــــــاللوا األعظــــــم كمهتهع
 

ــا  ــول  )٢(أبينـــ ــي الرســـ ــي وصـــ  علـــ
ــدم   ــه والـــ ــن حلمـــ ــا حنـــــن مـــ  وهـــ

 
ــة با  ــم حرمــــ ــهلكــــ ــاب إليــــ  نتســــ

ــم   ــن املنســـــ ــنام مـــــ ــأين الســـــ  فـــــ
 

ــم  ــئن كـــــــان جيمعنـــــــا هاشـــــ  لـــــ
 فــــــــــنحن األهلــــــــــة لألجنــــــــــم   

 
 وإن كنـــــــتم كنجـــــــوم الســــــــما   

ــلم    ــه املســـــ ــو عمـــــ ــن بنـــــ  وحنـــــ
 

ــم    ــه دونكـــــ ــو بنتـــــ ــن بنـــــ  وحنـــــ
ــلم والنــــــــاس ومل تســــــــلم   وأســــــ

 
 محـــــــاه أبونـــــــا أبـــــــو طالـــــــب    

 فأمـــــــا الـــــــوالء فلـــــــم يكـــــــتم    
 

 وقـــــــد كـــــــان يكـــــــتم إميانـــــــه    
 لكمــــي ببــــذل النــــوال وضــــرب ا    

 
 وأي الفضــــــــــــائل مل حنوهـــــــــــــا  

 )٣(وأنـــــــتم قفـــــــومت أبـــــــا جمـــــــرم 

 
 قفونــــــــــا حممــــــــــد يف فعلـــــــــــه   

يعين أبـا مسـلم اخلراسـاين عبـدالرمحن القـائم بالـدعوة العباسـية سـنة سـبع وعشـرين                     
 :ومائة

ــدم  ــفك الـــــــ ــأمتوه بســـــــ  فكافـــــــ
 

ــك هـــدي العـــروس    هــدى لكـــم امللـ
 كمهتهع

                                                        

  .٤٧الديوان  )١(
 .أبونا :  الديوان يف )٢(
  .٤٧ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )٣(
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 ٩٢ 

 علــــى مفصــــح النــــاس واألعجــــم   
 

ــاب وأحكامــــــــ   ــا الكتــــــ  هورثنــــــ
ــم    ــة احملكــــــــ ــا إىل آيــــــــ  فزعنــــــــ

 
ــاركم   ــو أوتــــ ــوا حنــــ ــإن تفزعــــ  فــــ

ــرم    ــر األكـــــ ــيم النفـــــ ــن شـــــ  مـــــ
 

 وفعـــل الفجــــور ، أشـــرب اخلمـــور   
 كفعـــــل يزيـــــد الشـــــقي العمـــــي    

 
 قتلــــتم هــــداة الــــورى الطـــــاهرين    

ــا األدوم    ــن ملكنــــــ ــر عــــــ  يقصــــــ
 

ــل  ك لكـــــــم زائـــــ ــ ــرمت مبلـــــ  فخـــــ
ــوم     ــهج األقــــــ ــالك املنــــــ  إىل ســــــ

 
ــة    ــن رجعــــ ــك مــــ ــد للمــــ  وال بــــ

ــ  ــن طلــــــب احلــــ ــمومــــ  ق مل يظلــــ
 

ــا    ــل الكســـ ــم أهـــ ــر الشـــ  إىل النفـــ
 )١(وتنســــل عــــن ثوــــا األســــحم    

 
 يغشـــــــــون بـــــــــالنور أقطارهـــــــــا 

وقتلوا رجاله يف ذي ، وقال عليه السالم وقد غزا جنده املهجم  وتغنم أمواله  
 :احلجة سنة أربع وستمائة

تــب ــم ِلــ ــي يف املهجــ ــآلء فوارســ  ي بــ
 

ــ  ــاعلمي ال مـ ــان  فـ ــوارس رحرحـ  ا فـ
ــمغــــــري كمهتهع   املهنــــــد والكمــــــي املعلــــ

 
 يف معـــــرك مل يبـــــق فيـــــه نـــــاطق     

ــت بالصــــ   ــذمار فعوجلــ ــع الــ  يلممنــ
 

ــ  ــت  فَّصـ  ت جنـــود الظـــاملني وحاولـ
ــرم    ــع األكـ ــرف الرفيـ ــى إىل الشـ  تنمـ

 
ــيوف وفتيــــة     ــيض الســ ــرم بــ  خفــ

ــذم    ــة خمــ ــب كالعقيقــ ــل عضــ  وبكــ
 

ــف    ــل مثقـــ ــهم بكـــ ــت قيامتـــ  قامـــ
 أعجــــاز خنــــل مــــن طرائــــق ملــــهم 

 
  يعمــــل فـــــيهم فكــــأم والســــيف   

ــوآء جهـــــنم  ــواهم ســـ  ولكـــــان مثـــ
 

ــوارهم     ــان بــ ــوا لكــ ــم ثبتــ ــو أــ  لــ
 يف جمهــــل نــــآي األنــــيس ومعلــــم    

 
ــة     ــرة ليلـ ــع عشـ ــيهم بضـ ــارت إلـ  سـ

 
                                                        

  .٤٨ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
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 ٩٣ 

ــوترتَّ ــلمٍملَّلــــــت مــــــن ســــ   يف ســــ
 

ــ     ز كـــل تنوفـــة وقطعـــت إلـــيهم جـ
ــم    ــياب األرقــ ــاب انســ ــا وتنســ  فيهــ

 
ــدورها    ــا  وصـ ــى رجالـ ــي علـ  متشـ

ــش األ    ــدمة اجلــيش األج ــن ص ــمع  يه
 

ــم إال فـــــــرار صـــــــادق     مل حيمهـــــ
ــحم    ــدخان األســ ــن الــ ــني مــ  ومألتــ

 
ــتم   ــار أقــ ــردي غبــ ــا بــ  نســــجت هلــ

ــدرهم     ــرف ال ــدر ح ــه الب ــأن وج  وك
 

ــد    ــة أرمـ ــمس مقلـ ــني الشـ ــأن عـ  فكـ
ــدم   ــن ال ــيض الســيوف إذا صــبغن م  ب

 
ــرم    ــق املضــ ــراف احلريــ ــأن أطــ  وكــ

 ــيوف بع  ِمدنـــمنـــها إذا اكتســـت السـ
 

  بنــو حســـن وكانــت عـــادة  أســدت  
  ــا ورد ــلِّ فيهــ ــأو كــ ــمت شــ  م مصــ

 
ــدر صــممت      ــن فــرع حي ــارم م  وأك

ــم    ــام األعظــــ ــة املقــــ ــا ائبــــ  فيهــــ
 

ــن   ــدان ومــــذحج مل تكــ ــاة مهــ  ومحــ
ــم    ــني بعظلـ ــوه األعجمـ ــت وجـ  وطلـ

 
 تركــت وجــوه العــرب بيضــا وضــحا  

 ملك اهلمــام للــذ عنــدي مطعمــي   ـــ 
 

ـــ   ـب أمحـــد بـــن القاســـم الـــلــوال تغي 
 مبـــــرارة كالشـــــهد شـــــيب بعلقـــــم 

 
ــة    ــا ممزوجـــ ــالوة دهرنـــ ــن حـــ  لكـــ

 ــام آل م ــى أيـــــ ــزادت علـــــ  محلِّـــــ
 

 ــابٍةهللا در ــٍة عصـــــــــــــ   زيديـــــــــــــ
ــ  ــة املتقـــــدبلَســـ  م اآلخـــــري مالحـــ

 
 إن شــــئت ردــادنــــا احلــــديث فرب  مــ

 ــوالســـــعد يقـــــدمها ألميـــــن م  دمقْـــ
 

ــريها   ــداء مسـ ــين ابتـ ــتمع مـ ــاك اسـ  هـ
ــذم    ــف األجـ ــأل كـ ــرز مـ ــون حيـ  والبـ

 
ــة     ــور امــ ــور غــ ــت للغــ ــا غربــ  مــ

ــيم  ــدعائم املتخــــــ ــقنهم بــــــ  ألصــــــ
 

ــة    ــوابق خبطــ ــرد الســ ــهم جــ  خبطتــ
ــا رميــــــت جبنــــــد الــــــديلم   فكأــــ

 
 قامـــت علـــى اجلنـــات يـــوم قيامـــة     

 فكأــــــا يف جــــــنح ليــــــل مظلــــــم 
 

ــها    ــا وعراصـ ــدخان دروـ ــى الـ  غطـ
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 ٩٤ 

 يـــوم اســـتقلوا كالســـحاب املـــرهم   
 

ــديثهم   ــاق حـ ــا مسـ ــن مـ  دع ذا ولكـ
ــثجم    ــريض املـ ــوارق يف العـ ــل البـ  مثـ

 
ــا  ــدان كــ ــاجنــ  لطودين يــــربق فيهمــ

ــم   ــام األطخـ ــاحج كاجلهـ ــات شـ  وبنـ
 

ــق    ــوجي والحــ ــات األعــ ــيهم بنــ  فــ
  ــده لي ــل قائـــ ــرف ينتمـــــي ويظـــ  عـــ

 
ــل البلــــق يف حجراتــــه      جــــيش تظــ

ــمهنــــــواهللا يعلــــــم كُ    مــــــا مل تعلــــ
 

 هـــمفِّكُجــاءوا كـــأن األرض قــبض أَ   
 والبغـــي يف هلــــوات أغلــــب ضــــيغم  

 
ــه   ــه وجلاجــــ ــر حينــــ ــى بشــــ  فرمــــ

ــ غُواحلـــــرب تــــــربد      املتضــــــيمةَلَّـــ
 

ــا   ــديد حلربنــ ــق الشــ ــداهم احلنــ  وحــ
 ــوم شـــم ــنام األكـ ــوف مـــن السـ   األنـ

 
ــن يعــــرب     ــهم جبحــــاجح مــ  فرميتــ

 وذرى بكيــــل عصــــمة املستعصــــم    
 

ــال    ــاخر والعـ ــل املفـ ــد أهـ ــن حاشـ  مـ
ــم   ــح عـــذر احملجـ ــل جنـ ــوت كافـ  واملـ

 
 فـــرأوا زعافــــا ال يـــذاق فــــأحجموا   

 والقتـــل أطيـــب مــــن مـــالم اللــــوم    
 

ــامهم بــرق الــردى مــ     ن خلفهــم وأم
 لشــــوابه وخـــــد الظلــــيم األصـــــلم   

 
ــتر مجعهــــم     ــل يســ ــوا والليــ  فتحملــ

زم  ــ ــاغي إذا مل يهــــ ــلم الطــــ  ال يســــ
 

ــة   ــبة مينيـــــــ ــهم عصـــــــ  فتالحقتـــــــ
 أشـــــالء للطــــــري العتــــــاق احلــــــوم  

 
ــ       ـفترفعـــوا منـــها وغـــودر منـــهم الـ

ــوا هضـــــاب  يلملـــــم   فكأمنـــــا رامـــ
 

ــمموا    ــدنا إذ صـ ــزع جنـ ــوا تزعـ  رامـ
ــب إن    ــل القلـ ــفي غليـ   مل يفطـــمتشـ

 
ــاليت    ــت بـ ــدي وليسـ ــة عنـ ــي وقعـ  هـ

ــرم    ــوز إن مل حيـ ــداح يفـ ــأخي القـ  كـ
 

 واحلــــرب دائـــــرة وحنــــن وضـــــدنا   
ــرم     ــف اـ ــق حتـ ــام احلـ ــذلت إمـ  خـ

 
 مــــا عــــذر عــــدنان وقحطــــان إذا     

 وقضـــآء أهـــل الظلـــم ينفـــذ فـــيهم     
 

 ولــــــواء ديــــــن اهللا خيفــــــق فــــــيهم 
 

 .  المحلي بن محمدالشھید حمید بن أحمد :  شیخ اإلسالم :تألیف . حدائق الوردیة في مناقب أئمة الزیدیةال
  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣ ـ الطبعة الثانیة  .المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني. د :تحقیق

www.almahatwary.org 



 ٩٥ 

ــرحم   ــا رب إن مل تــ ــا يــ ــل بنــ  فامثــ
 

ــا   ــا وإمامنــــ ــينا ربنــــ ــوا عصــــ  قولــــ
 ملنـــــال أجــــــر يف املعـــــاد ومغــــــنم   

 
ــروا    ــاد ومشــ ــوا للجهــ ــوا وقومــ  توبــ

 يـــا للرجـــال ميــــوت مـــن مل يهــــرم    
 

 فـــاملوت حـــتم يف الرقـــاب وغبطـــة    
ــهم    ــا باألسـ ــى دوـ ــذل يرمـ  )١(يف الـ

 
ــىت مـــن عيشـــة     ــوت أمجـــل للفـ  واملـ

وقال عليه السالم  يوم خروجه من صنعاء وأمر بكتابتها على باب القصر سنة اثنيت  
 : وستمائةعشرة

     فكــم مــن فــىت بــاك عليهــا وباكيــه 
 

 تركنــا ديــار الظلــم والفســق خاليــه     
 وســوف نســوق  اجلــيش للقــوم ثانيــه كمهتهع

 
ــرة وســوف يســقَّ  ــا مري ــوم كأس  ى الق

ــه  ــريف عالنيـــــ  لكافحتـــــــهم باملشـــــ
 

ــم     ــا جبمعه ــرب مجع ــرتين الع ــو نص  فل
ـــ    ة احلــــرب هاويــــهرووأمهـــم يف سـ

 
  ــاع ــرب بــ ــاهلم يف احلــ ــد وال فمــ  يــ

ــه   ــاع اللعــني معاوي  )٢(وهــم حــزب أتب

 
زب اهللا واهللا غالــــب   فهــــا حنــــن حــــ

وقال عليه السالم وقد عارضه بعض الباطنية على هذه األبيات وضـمن ذلـك هجـوا          
 :وأمر به العجم إليه

ــه ــف مـــرمي زانيـ  كقـــول اليهـــود الغلـ
 

ــيه   أتقــــذف بنــــت املصــــطفى ووصــ
ــد  كمهتهع ــاال يهـ ــممقـ ــم الشـ ــيه والشـ   راسـ

 
  ــر ــال يف اهللا معشـ ــد قـ  وال عجـــب قـ

  س اهللا املهـــــيمن هاجيـــــهفــــال قـــــد 
 

 ــد ه ــد  وقـ ــد جـ ــار أمحـ ــي املختـ  ناجـ
ــةٌإهليـــــــــــ  ــهةٌ طهريـــــــــ   متالليـــــــــ

 
ــعةٌ    ك أشـ ــ ــت ناظريـ ــوت فأعشـ  عشـ

ك هاويــه      ــ ــد قيــل أم ــبك مــا ق  فحس
 

ك حممـــد     ــ ــال الطهـــر فيـ ــا مقـ  كفانـ
                                                         

  .٥٠ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
  .٩٤ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )٢(
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 ٩٦ 

 إىل ســـــبنا رعيـــــا حلـــــق معاويـــــه   
 

ــديا   محيــــت فجــــاوزت احلــــدود تعــ
 بفعــــل صــــنوف املنكــــرات عالنيــــه 

 
ــاهر   ــق ظـ ــق فالفسـ ــار الفسـ ــا ديـ  فأمـ

 وثالثــــــة ممــــــا علمــــــت وثانيــــــه      
 

 أينكــر شــرب اخلمــر يف عقــر دارهــم  
ــدين اهلــدى مــن كــل شــان وشــانيه    ل

 
ــة    ــباء حراســـ ــا بالســـ ــن أمرنـــ  وحنـــ

ــه    ــت راويـ ــاب اهللا إن كنـ ــايل كتـ  بتـ
 

ــدنا   ــنه املختــــار أمحــــد جــ  وقــــد ســ
ــرة تا   ــاب أسـ ــوث الغـ ــيب ليـ ــهبسـ  جيـ

 
ــدر    ــر حيـــ ــدي املطهـــ ــه جـــ  وتابعـــ

ــه   ــر داعيــــــ ــم إال املطهــــــ  وال هلــــــ
 

 ومـــا عبـــدوا ربـــا ســـوى اهللا ربنـــا     
ــارا فـــأمحى الفـــاطمي مكاويـــه      جهـ

 
ــاس فوقهــا     ــداث أتــى الن ــن ألح  ولك

ــه  ــام وغاويـــ ــاو يف األنـــ  يلـــــوح بغـــ
 

ــالل مبنســـم   )١(ســـأحطم عـــرنني الضـ

ــرك الكِ   ــن يتـ ــن بطعـ ــولكـ ــهدبـ   داميـ
 

ــا محــاة الثغــر مــ      همن أن نســبوحاش
ــه    ــاء ناديــ ــن شــ ــدع مــ ــة فليــ  زبانيــ

 
 ســـندعوا جنـــود اهللا حـــزب حممـــد    

ــية     ــروع ناصـ ــدى الـ ــه لـ ــية منـ  بناصـ
 

 وتوعدنا باخلوف من سوف يسفعن 
ــون مقاميــه    ــوم يــدري األكرم  إىل الي

 
ــا مــذ  بضــع عشــرة حجــة     نشــأت 

 فصــارت هلــا أعنــاق حزبــك خاليــه     
 

ــ  ــم منـ ــة وكـ ــم فخمـ ــها العجـ  ة طوقتـ
ــل   ــه هــــم مثــ ــان مثانيــ ــواب اجلنــ  أبــ

 
 وتــــذكر أمــــالك الشــــآم وعنــــدنا    

ــاميه     ــماكني س ــرج الس ــى ب ــال عل  مع
 

 محـــاة ثغـــور املســـلمني ومـــن هلـــم     
 علـــى كـــل جبـــار هنـــاك وطاغيـــه     

 
ــم    ك أزره ــ ــن شــد باملل ــا م  رعــاهم لن

ــه    ــاج وطاميــ ــام يف العجــ ــا بطــ  أبينــ
 

ــا مــــن حممــــد      ــن طلبنــــا إرثنــ  وحنــ
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 ٩٧ 

 لــــه عيشــــة عنــــد املهــــيمن راضــــيه
 

ــم مق  ــهواا وكـ ــى صـ ــا علـ ص منـ ــ  عـ
ــه  ــار مــــن اهللا حاميــ ــا نــ  أعــــدت هلــ

 
 وكــم نفــس جبــار أســالت ســـيوفنا     

ــن أغضـــبناك فاصـــرب فإمنـــا      بنو النصب معروفون من كل ناحيه    فـــإن حنـ
ــاء   ــو ش ــل ل ــ )١(وكــم خام ــهحب  ر قافي

 
ــائال   ز قــ ــ ــعر يعجــ ــب أن الشــ  أحتســ

ــه    ــالم معانيـ ــر الكـ ــن حـ ــا راق مـ  ومـ
 

ــرام النـــاس يطلـــب   ــهولكـــن كـ  جزلـ
ــه   فهــــل بعــــده يبغــــي اهلدايــــة باغيــ

 
ــ   نا لنـــا جـــدةًنولعـــن ابـــن حـــرب ِسـ

 ــــقَوتهــه ورد  تــــه علــــى القــــوم واقيــ
 

ــي وقـــد أظهـــر اللَّ     وإمنـــاعـــن الوصـ
ــك غاليـــه   عليـــه لقـــد أرخصـــت وحيـ

 
ــا    ــت حامي ــالم إن كن ــا ضــيعة اإلس  في

ــل ينكــر الكلــب العقــور مواليــه       وه
 

ــبنا   ــه أن تســـ ــر جئتـــ ــم فخـــ  وأعظـــ
ــه     ــهب راقي ــاد للش ــم األجن ــل تلك  فه

 
 فأما احلصون املشمخرات يف الذرى 

ــرو ــرام يــ ــهكــ ــيوف اليمانيــ  ون الســ
 

ــ  ــا جــ ــاقردومــــن دوــ ــةٌ عتــ   وفتيــ
  ــح ــل ضـ ــه اليـ ــد باكيـ  اكون واألسـ

 
زاٍريمصـــاليت مـــن حيـــ  ــ   ويعـــرب نـ

ــه    ــن اهللا كاليـــ ــني مـــ ــين عـــ  وحترســـ
 

ــيه     ــن وصـ ــول اهللا وابـ ــن رسـ ــا ابـ  أنـ
 خيفــى علــى اهللا خافيــه  عظيمــا ومــا   

 
 وقد جئتم يف السب والقذف منكرا 

ــالك كنـــدة راميـــه    ــنحان واألمـ  وسـ
 

ــذحج     ــاين وم ــن رم ــي م  ومهــدان ترم
 علينــــــا كــــــأم بــــــاملودة حانيــــــه    

 
ــا    ــة إـــ ــار األئمـــ ــوالن أنصـــ  وخـــ

ــه    ــل والي ــني أرس ــني الص  إىل أرض ص
 

 ومحــــري أربــــاب امللــــوك فجــــدهم    
  حنــــو املكــــارم عاليــــه  هلــــم مهــــم  

 
ــن ســ   ــر وم ــرد معش ــراك والك  ادة األت

 
                                                        

 .لو قال ): أ(يف  )١(
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 ٩٨ 

ــود ــردعهـ ــاعيه   تـ ــوي سـ ــوم حنـ   القـ
 

ــين فلـــي يف رقــــام      فـــإن ثقلـــوا عــ
ــيه    ــرك اجلــن خاس زم يت ــ ــيكم بع  )١(عل

 
ــهم     ــالب رؤوس ــد انق ــم عن ــا ويلك  في

وقال عليه السالم يف وقعة شبام وقد أبلى فيها األمري عماد الدين وقاتل يف رجب  
 :سنة ستمائة

ــاح إذ هويــت    ــت الرم  املواضــياوعف
 

ــا    ــت كافي ــا زل ــت ومل حنضــر وم  كفي
ــدين احلنيفــــي  كمهتهع ــان للــ ــاملــــن كــ   قاليــ

 
ــبا   ــدين ناش ــني الوري  وكنــت شــجى ب

ــيا    ــه املراسـ ــآء منـ ــت يف األرجـ  وألقيـ
 

 ــِعد  هتـــدم الـــدين ملـــا ع  عمـــادتيـ
ــيا   ــرارين عاصـ ــرور  الغـ  وظلـــت مبطـ

 
 عصــيت العــذول يف مكافحــة العــدا    

 فح املـوج سـاجيا    من الـريح يلقـي كـا       
 

 وعارضت موج اخليل منك بعاصف 
ــاهيا    ــث س ــرك اللي ــا يت ــردت عزم  فج

 
 تعاوت عليك الكرد من كل جانب 

ــيا  ــيب النواصـ ــا يشـ ــا طعنـ ــوا ـ  لالقـ
 

ــة   ك فتي  فلــو حضــرت مــن صــيد قومــ
 علــى الضــد نكــرا  فخمــة هــي ماهيــا 

 
 وكانت هلم من دون شخصك وقعة 

 أجـــابوا إىل طعـــن النحـــور املناديـــا   
 

ــاللة حيـــدر   علـــى أن رهطـــا مـــن سـ
 )٢(وطال بـه مـن كـان يف البعـد نائيـا            

 
 ــاموا مقامــــا مل ي ــهنِشــــوقــ  هم حديثــ

 باملخيم املنصور باللطية وكتبها على لسان مواله خملص الدين جابر بن u وقال  
 :مقبل إىل السلطان علوان بن بشر بن حامت إىل خميم الغز باملصانع يف بالد محري

ــة ــقاتكم حيلـــــــ ــ تلشـــــــ  دىهتـــــــ
 

 دعانــــــا أبــــــا حســــــن مل يــــــدع    
 فأكـــــــدى هنالـــــــك أو أصــــــــلدا    

 
ــت    ــد علمـــ ــا قـــ ــابكم رام مـــ  ونقـــ

                                                         

  .٢٥٥ -٢٥٣ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )١(
  .١٥٥ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )٢(
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 ٩٩ 

ــؤوس الــــردى ــالف كــ  وذوقــــوا ســ
 

ــازميكم للحمـــــــام    ــدوا حيـــــ  فشـــــ
ــولٌ  ــدى جهـــ ــوره واعتـــ ــدا طـــ   عـــ

 
ــاد   ــة رب العبــــــ ك رمحــــــ ــ  أميســــــ

ــدا     ــالل اجلــ ــن ذي اجلــ ــبس مــ  ليحــ
 

 يبــــول لكــــم مثــــل بــــول البعــــي     
ــول ر  ؟أيـــــن اهلـــــدىو؟ وأيـــــن العقـــ

 
ــوم   ــأين احللـــ ــوم ؟ فـــ ــن العلـــ  ؟وأيـــ

   ــرخ البتـــــول وســـــم   العـــــدىوفـــ
 

ــول   ــليل الرســـ ــرب ســـ ــومت حلـــ  مســـ
ــدا والســـــ   ــن اجلـــ ــداوابـــ  دى والنـــ

 
ــول   ــي الرســــ ــي وصــــ ــوه علــــ  أبــــ

ــردا    ــريته أمــــــــ ــاد عشــــــــ  وســــــــ
 

ــثم   مســـــــــا للحـــــــــروب ومل يلتـــــــ
 بنــــــو يعــــــرب زاخــــــرا مزبــــــدا     

 
ــأتيكم   ــني يـــــ ــم حـــــ ــأين بكـــــ  فـــــ

 محــــــاة الــــــوغى وبنــــــو أمحــــــدا      
 

ــدر   ــين حيـــــ ــن بـــــ ــودهم مـــــ  يقـــــ
ــدا    ــة أربـــــ ــان داهيـــــ ــد كـــــ  وقـــــ

 
ــوا محلــــــه      وكــــــم ملــــــك خففــــ

 ويعتقـــــــب األصـــــــيد األصــــــــيدا    
 

ــا   ــمو بفتياـــ ــرب تســـ ــوا احلـــ  دعـــ
ــص القــــــــرن أو عــــــــردا   إذا نكــــــ

 
ــال    ــاة الرجـــ ــزال محـــ ــدعوا  نـــ  فتـــ

 تبـــــادر ســـــرب القطـــــا مرصـــــدا    
 

ــزاة    ــاكي البـــ ــا حتـــ ــإن مل تروهـــ  فـــ
ــال مصـــــــعدا   تســـــــمو بنـــــــا للعـــــ

 
ــا ج   ــال محلتنـــــ ــاد فـــــ ــاد اجليـــــ  يـــــ

 وال تغضــــــــبوا فــــــــيهم أمحــــــــدا   
 

ــد   ــبين أمحـــــ ــبكم لـــــ ــوا ســـــ  دعـــــ
ــد ــــــا يهتــــــدى     ــار رشــــ  وأقمــــ

 
 فهـــــم ســـــفن تعصـــــم اخلــــــائفني    

ــدا  ــني احلـــــ ــني الغـــــــراب وبـــــ  بـــــ
 

ــز    ــن مييـــــ ــبهم مـــــ ــيس يســـــ  ولـــــ
ــدا    ــع األرشــــ ــل يتبــــ ــل عاقــــ  فهــــ

 
ــرم    ــبهم حـــ ــن ســـ ــب مـــ  وأعجـــ
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 ١٠٠ 

ــدا     ــا قــــد بــ  )١(كعلــــم الــــذكي مبــ

 
ــاخلفى    ــه بـــ ــذي علمـــ ــافوا الـــ  فخـــ

 :إىل كافة بين احلسن بالصفرآء وينبع uوله  
ــد   ــن وتـ ــوء ومـ ــن نـ ــك مـ ــا هنالـ  ومـ

 
ــ  ــاء فالســــــند دع دار ميــــ  ة بالعليــــ

ــري زائلـــــة     على خصيف كخشف الظيب ملتبد  ــدات ثـــــالث غـــ  وخالـــ
ــد      ــذا  البل ــال  ب ــا أه ــب إن لن ــا رك  ي

 
ــت واردة    ــؤم البيــ ــب تــ ــل لركــ  وقــ

 ويف رشــــدمــــٍنعوآئــــق الــــبني يف ي  
 

ــتم وال  ــي إذا بلغــــ ــت مطــــ  كم عاقــــ
ــد    ــق يف األدىن ويف البعــ ــوازم احلــ  لــ

 
ــدة     ــاء ناشــ ــا علــــى األحيــ  فأعلنوهــ

 أعـــز قـــوم حـــواهم حمفـــل ونـــدي     
 

ــين     ــدعوى ب ــى ال عمــت وخصــت عل
ــن ــدي   حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدا بيـــ ــاز يـــ ــوها بإجنـــ  فقايضـــ

 
ــائمكم    ــت لقـ ــوة قامـ ــم دعـ ــل هلـ  وقـ

ــا رفعـــــة األبـــــد   ـــــدي إىل قابليهـــ
 

ــن    ــين حســ ــا بــ ــتكم يــ ــة مشلــ  فطاعــ
ــ   يد يف عريســـة األســـدكمبتغـــي الصـ

 
ــائمكم    ــد قـ ــن بعـ ــى مـ ــم يبتغـ  أحقكـ

 والســيف يف الكــف مــين غــري منغمــد 
 

ــة     طــال انتظــاري لكــم واحلــرب قائم
ــد   ــدر ويف أحــ ــرأس يف بــ ــتم الــ  وأنــ

 
ــذكركم   ــر بــ ــابر مل تعمــ ــذي املنــ  هــ

 ثـــاين الرســـول بـــال مـــني وال فنـــد      
 

ــم    ــت هلـ ــاعي فقلـ ــي ربـ ــالوا الوصـ  قـ
 ويف ذمـــار وردت املـــوت يف كبـــدي 

 
ــتفهم   ــأس حــ ــيتهم يف أزال كــ  حاســ

ــد    ــن األحشــاء والكب ــآء م  مســري ظم
 

 فلــم تشــنكم  مقامــايت وال صــدرت    
ــاد علــى رغــم أهــل البغــي واحلســد    ب

 
ــواد ذكــركم    ــى األع  حــىت تركــت عل

ــاحبة    مثل السحوق تباري الريح يف اجلدد  ــل سـ ــودوا كـ ــي وقـ ــوا املطـ  زمـ
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ــب احلـــق يســـعى غـــري متئـــد      وطالـ
 

ــو    ــازه األقــ ــإرثكم حــ  ام دونكــــمفــ
ــدد     ــد والعـ ــل اـ ــر وأهـ ــيد فهـ  وصـ

 
ــة  ــراء فاطمــ ــين الزهــ ــنام بــ  أنــــتم ســ

ــد   ــر النجــ ــلها مثعنجــ ــل يغســ  واخليــ
 

 وقائــــل قــــال يل واحلــــرب قائمــــة    
ــيض حيكــي حاصــب    والضــرب يف الب

 الربد
ــة   ــوات وغمغمـــ ــني أصـــ  وللخميســـ

ــد    قلـــب الكتيبـــة ال ألـــوي علـــى أحـ
 

ــد نضــوت رهيــف احلــد معتمــدا       وق
  ــورده  وى ورده فردصعب فإن كنت ك إن املــــوت مــ ــ  رفقــــا بنفســ
 إذا بلغنــــــاه مل يــــــنقص ومل يــــــزد   

 
 إن يل أجــال : فقلــت واخليــل خلفــي   

ــبته   ميشي إىل املوت كاملشدود بالصفد  ــىت مـــن علـــي أصـــل نسـ  وهـــل فـ
ــذِّ   ــين معــــ ــدرةًعــــ ــال والولــــ   باملــــ

 
 مــــايل أرى حســــنا قــــومي حميمــــة    

ــرد   ــاع منجـ  تـــردي بكـــل طويـــل البـ
 

ــ    ات غـــــري مقرفـــــة وفـــــيهم مقربـــ
ــن أدد   ــر ومـ ــن نضـ ــاجح مـ  إىل اجلحـ

 
ــا نوســبوا انتســبوا   ــوف إذا م  شــم األن

ــرد     ــهر مط ــل الن ــج داوود مث ــن نس  م
 

ــاعفة   ــدآلء مضـــ ــل جـــ ــيهم كـــ  علـــ
 يـدي  )١(وكيف أنسى إذا جد املضاع  

 
 ولست أنسى حسينا يف الدعآء هلا 

ــزرد  ــن الــ ــان مــ ــم قمصــ  إىل املالحــ
 

ــل لباســـــهم   ــوه اليـــ ــيض الوجـــ  بـــ
 آل أمحــد أعــال مــن هــدا وهــديمــن  

 
ــدم   ــه قـ ــن قامـــت بـ ــري مـ ــيهم خـ  ينمـ

ــد   ــم اهللا ذي الرشــ ــاقر علــ ــوه بــ  أخــ
 

ــد وشـــافعه     ــدى زيـ ــام اهلـ ــهم إمـ  منـ
ــمد    ــن صـ ــالم عـ ــل اإلسـ ــله ملـ  بفضـ

 
ــن   ــدوق مــ ــادق املصــ ــر الصــ  وجعفــ

ــداه بـــالنفوس فـــدي     ــو ســـئلنا فـ  ولـ
 

 وسبط زيد الذي باجلوزجان ثوى 
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ــبيل    ــهم يف الس ــب عن ــن تنك  رديفم
 

 أئمــــة أوجــــب الــــرمحن طاعتــــهم    
ــد     ــى ولــ ــر علــ ــد بــ ــن والــ ــر مــ  أبــ

 
ــم    ــدا لكـ ــن غـ ــوا مـ ــنيب أجيبـ ــين الـ  بـ

 وملبس الضـد ثـوب الوجـد والكمـد         
 

 مـــــا زال جمتهـــــدا يف رد ملككـــــم   
ــل ذي أود  ــات كـــ  وبيضـــــكم مثبتـــ

 
ــ     ذا أودة ميســـــي احلــــــق أيف النجيـــ

 وأنـــــتم خـــــري مرجـــــو ومعتمــــــد    
 

ــم وزرا  ــو غريكـــ ــروءة أرجـــ  أيف املـــ
ــرد    ــارم الفـ ــري الصـ ؤازر غـ ــ  )١(وال مـ

 
ــردا   ــيش منفــ ــى اجلــ ــة ألقــ  أيف احلميــ

 )٣( وقد استشهد غازياtجمد الدين حيىي بن حممد  )٢(وقال عليه السالم يرثي األمري 
 :وستمائة)٤(وكانت وفاته يف شهر صفر سنة مثان

ــن مضاضــــته الضــــليعا     وأضــــلع مــ
 

ــا أجـــرى الـــدموعا     ــر الوجـــد مـ  أمـ
ــر  كمهتهع ــل قـــــ ــري كـــــ ــاوصـــــ  اع قريعـــــ

 
ــمخر بناجذيـــــــه    ــاض املشـــــ  وهـــــ

ــا   ــا فظيعــــ ــانربى خلقــــ ــون فــــ  تلــــ
 

ــول    ــدهر غـــ ــذا الـــ ــي إن هـــ  خليلـــ
ــا   ــه اآلل اللموعـــــ ــق خداعـــــ  برفـــــ

 
ــا  ــورد ناهلينــــــــ  خيادعنــــــــــا فيــــــــ

ــا   ــم النقيعـــ ــا الســـ ــة ـــ  علـــــى ثقـــ
 

ــقته   ــدنياه ســـــــ ــق لـــــــ  ومستســـــــ
ــا   ــة والرتوعــــــ ــا القطيعــــــ  فتولينــــــ

 
ــا    ــا نزاعــــ ــوس هلــــ ــا النفــــ  تنازعنــــ

ــها ر    ــتمري نوائبــــ  )٥(بوعــــــاونســــ

 
ــا   ــها ثلوثـــــــ  وحنلـــــــــب در نائلـــــــ

ــا    ــا جزوعـ ــم حادثهـ ــن عظـ ــن مـ  أكـ
 

 فـــإن تـــرين جزعـــت فطـــال مـــا مل     
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ــا ــا مروعـــــــ ــه حوادثهـــــــ  أحالتـــــــ
 

ــا     ــا وبأســ ــع كرمــ ــن رائــ ــم مــ  فكــ
ــا    ــا اهلجوعـــ ــان أعيننـــ ــى أجفـــ  محـــ

 
ــني   ــاليب أيب حســـــ ــاب الطـــــ  مصـــــ

ــا    ــا مريعــــ ــرا وحيــــ ــرا زاخــــ  وحبــــ
 

ــرفيا   ــاما مشـــــــ ــدناه حســـــــ  فقـــــــ
ــا    ــى منيعــــ ــادرا ومحــــ ــا خــــ  وليثــــ

 
 إمــــــام أئمــــــة وشــــــحاك ضــــــد    

 إلينــــــــا يف عســــــــاكره ســــــــريعا   
 

ــوايف  ــل أن يـــــــ ــه ونأمـــــــ  نودعـــــــ
ــا     ــه طلوعـــــ ــا لغرتـــــ ــىت مشنـــــ  مـــــ

 
 ويف املعلــــــوم أن احلشــــــر وعــــــد    

 وكــــان هلــــا وإن عظمــــت مسيعــــا    
 

 دعتــــــه منيــــــة فأجــــــاب ســــــعيا    
ــا   ــدنيا رجوعــــ  ومل يقصــــــد إىل الــــ

 
ــنم   ــوت غــ ــأن املــ ــدما كــ  مضــــى قــ

ــة واخلشــــــــوعا    ــه الكآبــــــ  رزيتــــــ
 

ــ  ك مـــ ــ ــا  لـــ ــافيـــ ــد أورثتنـــ  ن فقيـــ
ــريعا   بــــــــه يف ذات خالقــــــــه صــــــ

 
ــريع أســـــنة الفســـــاق أكـــــرم      صـــ

ــا      ــال مبيعـــ ــه علـــــى حـــ ــا وبـــ  ـــ
 

 شــــــرى يف اهللا مهجتــــــه فــــــأعزز    
ــ  ــه قتلــــوا مجيعــــا   ـــ  ذين ســــطوا بــ

 
ــ      ــون مـــــا أال قيـــــه بـــــأن الـــ  ـيهـــ

ــجيعا   ــه ضــــ ــار لــــ ــاة فصــــ  مؤاســــ
 

 وإن أخــــي ســــخى بــــالنفس فيــــه     
ــا    ــوا النجيعــ ــحابيت خاضــ ــر صــ  وغــ

 
 وســـــــراة قـــــــومي وإن بـــــــين أيب  

ــديعا   ــودا صـــ ــرمح مفصـــ  وردوا الـــ
 

 فــــردوا الســــيف مثلومــــا خضــــيبا    
 يشـــــــبهها مشـــــــاهدها اجلـــــــذوعا 

 
ــرعى    ــال صـ ــه األبطـ ــارت حولـ  وصـ

ــيعا    ــدهم أضــ ــول حاســ ــافوا قــ  وخــ
 

ــدنايا    ــافوا الـــ ــارم عـــ ــاظ أكـــ  حفـــ
ــا   ــف املنيعـــ ــيف خيتطـــ ــل الســـ  وظـــ

 
 وقــــد هزمــــوا أعــــاديهم وطالــــت    

ــديعا   ــرا صــ ــآى فجــ ــا نــ ــة مــ  جهالــ
 

ــاق  ــت بــ ــحتمحــ ــا فأضــ  يهم الظلمــ
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 ١٠٤ 

ــا  ــد والوقيعـــــــ ــرهم املهنـــــــ  نزيـــــــ
 

 وحنـــن هلـــم طـــوال الـــدهر حتـــف     
ــدروعا   ــا الــــ ــرى أدىن مغاورهــــ  تــــ

 
 علينــــــــا أن نزيــــــــرهم رجــــــــاال   

ــال شــــــجيعا  ــاهم بطــــ  تــــــرى أدنــــ
 

ــي   ــل كــــل حــ ــن أفاضــ ــا مــ  جيوشــ
ــوعا   ــا خشـ ــاخمات  هلـ ــحي الشـ  وتضـ

 
ــها   ــات منـــ ــق يف احلافـــ ــل البلـــ  تظـــ

ــان ســـــاقطة ركوعـــــا   علـــــى األذقـــ
 

ــب  ا  ــا فتضــــحي  يكــ ــري عثريهــ  لطــ
 فتلزمهــــا علــــى الكــــره الرجوعــــا     

 
ــد الـــريح غـــاب الســـمر منـــها       تصـ

ــوعا    ــن ذل خضــ ــيس عــ ــدك لــ  لفقــ
 

ــرتنا   ك أبصــــ ــ ــىي ليــــــت عينــــ  أحيــــ
ــا   ــدى ربيعـــ ــجاعة ونـــ ــث شـــ  وليـــ

 
 فقـــدنا منـــك حبـــر جـــدى وعلمـــا     

ــا   ــدمها تبيعــــــ ــحى مقــــــ  إذا أضــــــ
 

ــم    زار خصـــ ــ ــة ولـــ ــع حكمـــ  ومنبـــ
ــيعا    ــا وســ ــه خلقــ ــم بــ ــطت هلــ  بســ

 
 ا لـــــيال يمـــــا  وركـــــب كابـــــدو   

ــيعا   ــلها رضـــ ــل معضـــ ــرد الكهـــ  يـــ
 

 وحادثـــــــــة مـــــــــن احلـــــــــدثان أد 
 وكنـــــت لصـــــيد جنـــــدا قريعـــــا    

 
ــها    ــفت عنــ ــا وكشــ ــت عقاهلــ  حللــ

ــان ريعــــا  ــط رحــــل كــ  تركــــت حمــ
 

 وكــم خطـــب كشـــفت وقـــرن شـــر  
ــموعا   ــاجعت الشـــ ــان ضـــ  إذا الفتيـــ

 
 وكــم ضـــاجعت ذا شــطب حســـاما   

ــريعا   ــهم الضــ ــان عيشــ ــداتك كــ  عــ
 

ــي   ك الراضــ ــ ك عيشــ ــ ــاليهنــ   إذا مــ
ــفيعا    ــاري شـــ ــم إىل البـــ ــن هلـــ  فكـــ

 
ــهم    ــوان منـ ك اإلخـ ــ ــأرت بـ ــد ثـ  وقـ

ــا    ــنت وقوعـــ ــيت حســـ ــه الـــ  ورمحتـــ
 

ــوم   ــل يــــــ ــالم اهللا زارك كــــــ  ســــــ
ــدموعا   ــتمري الــ ــا وتســ ك حيــ ــ  عليــ

 
زن مــــي     ــ ــاب املــ ــت ذهــ  وال زالــ

ــا    ــأل الرفيعــ ك املــ ــ ــاور شخصــ  وجــ
 

ــه وجــــدا  ــا غممنــــا منــ ــررت مبــ  ســ
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ــيعا  ــهد النصـــ ــبه الشـــ ــا يشـــ  كالمـــ
 

 ك املالئـــــك كـــــل يـــــوم  تراجعـــــ 
ــذي واىف بـــــديعا     ــا كـــــان الـــ  فمـــ

 
ــابا   ــربا واحتســـ ــدين صـــ ــدر الـــ  فبـــ

 توارثــــــه أبــــــوك فكــــــن مسيعــــــا    
 

ــربا    ــاداك صــ ــد نــ ــدين قــ ــاج الــ  وتــ
ــروعا    ــل الشـ ــيض واألسـ ــزوا البـ  وهـ

 
 )١(وقــــل لســــراة قــــومهم انــــدبوه    

ــا    ــزم  اجلموعــ ــرك هــ ــم يف معــ  فكــ
 

ــا    ــثقلني جأشـــ ــط الـــ ــوكم أربـــ  أبـــ
ــا  ــط خالفــــت الفروعــ  )٢(أصــــوال قــ

 
ــتم   ــل علمـــــ ــه أفهـــــ ــتم آلـــــ  وأنـــــ

 * * * 
 
 

 :u ألفاظ يف احلكم فرائد نذكرها هاهنا وهي قوله uوله 
، اإلحلاح يف مطالبـة املفلـس تـؤدي إىل اإلنكـار          ، كتمان السر رأس مال امللوك    

الكـذب علـة توجـب سـوء     ، أشد ما تكـون البدعـة صـعودا أقـرب مـا تكـون مجـودا             
، اإلميان كله حسن وأحسنه الصرب    ، يوجب السقاط البذاء  ، احلياء يولد اجلاللة  ، الظن

احلصـون  ، لكل شيء آفة وآفة املروءة سوء اخللـق       ، العصيان كله قبيح وأقبحه اجلزع    
الغلــول ، اإلفــراط يف املــزح يــورث العــداوة، خنــادق اجلنــود احلــرس، أوتــاد املمالــك

خـري  ، يـد شـكر النعمـة يـؤدي إىل املز       ، البطر يـؤدي إىل اخلـذالن     ، يؤدي إىل احلرمان  
خــري الفرســان مــن عطــف عنــد اجلولــة ، اجليـوس مــا قــل حشــوه ومل تتنــازع أمــراؤه 

خـري  ،  خـري النسـاء مـن تبثـك السـر وتقـر العـني وتـثلج الصـدر         ، وحاذر قبل الصولة 

                                                        

 .وما أثبتناه من الديوان ) قومك أندبوه: (يف النسخة )١(
  .٣٨٨ -٣٨٦ديوان اإلمام عبد اهللا بن محزة  )٢(
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 ١٠٦ 

مـن هـاب   ، واتسـع ذرعـه  ، خري الوزراء مـن عـم نفعـه    ، اإلخوان املواسي يف الشدائد   
مصـاحبة األرذال تـؤدي إىل سـقوط     ، احلـزم سـوء الظـن     ، نائب القـدر الكيـد    ، خاب
خـري  ، مصاحبة أهـل الرفعـة تـؤدي إىل الرفعـة         ، حب اللئام يهدم مآثر الكرام    ، املنازل

، خـري اآلبـاء مـن يطـول عنـق ولـده بـذكره       ، األموال ما نفع األقارب وضـر احملـارب     
وشـر الـوالة مـن ـاون     ، شر البـدع مـا عـارض السـنة    ، وجتري ألسنة األكثر بشكره 

، استصــغار النعمــة يــؤدي إىل زواهلــا ، خــري األمــراء مــن انتخــب الــوزراءو، بالكفــاة
، والتبـذير يقلـل الـوفر   ، االقتصـاد يهـون الفقـر    ، واحلمـد خطامهـا   ، الشكر قيد النعمة  

إذا انقطـع األجـل مـات صـاحبه     ، اآلجال حصـون األعمـار  ، احلاجة تفتح باب احليلة 
ويـأس  ، شجاع أكثر من يأسه   رجآء ال ، األمانة من أصلح مفتاح الرزق    ، بأقل حادث 

ألن أحكامـه ال جيـوز   ؛ سلطان احلق أشد من سلطان الباطـل  ، اجلبان أكثر من رجائه   
ومادـا  ، ورأسـها الـورع  ، أسـاس احلكمـة العقـل   ، فيها التبديل وال يقبل عنها الفداء     

والكيــد ، والعـزم رحمــه ، واالنتقــام ســيفه، العفــو تــاج امللـك . وآيتــها اخلشـية ، الفكـر 
وقلـة احليـاء شـجرة      ،واحلياء شجرة أصلها العقل   ، لكرم شجرة أصلها احلياء   ا، سهامه

ومـن اسـتعظم نعــم اهللا   ، مــن تفقـد أحـوال نفســه قـل بالنـاس اشــتغاله    ،أصـلها اجلهـل  
العقـل ميــزان  ، ومـن صـغرها كثــرت أوجالـه وتضـاعف بلبالـه     ، سـبحانه عظـم حالـه   

ليس العاجز مـن يتـرك     ، عظيمبني األمانة واخليانة واحلزم واملهابة مآل       ، والعلم وزان 
فـإن  ، دواء األسـف علـى املاضـي نسـيانه    ، العاجز من ترك ما ميكنه ، ما ال يقدر عليه   

فراق احليـاة أعظـم البلـوى وأمت النـاس نعمـة مـن مل يبتـل إال           ، تعذر النسيان فالتناسي  
وأقـبح اجلـنب مـا      ، أقبح احلرمان حرمان ذي الـرحم أو مسـدي صـنيعة          ، بفراق احلياة 
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 ١٠٧ 

وأقـبح النفـاق   ، وأقـبح الريـاء ريـاء العـامل    ، )١(وأقبح الشح شح الغين ،  نظريك كان من 
وأحسـن  ، وأقـبح اجلهـل جهـل الشـريف       ، وأقـبح العشـق عشـق الشـيخ       ، نفاق القادر 

وأحسن الورع ما كـان  ، قريب العهد باإلساءة إليك ، العفو ما كان عمن هو دونك     
 .ةإىل زياد )٢(عما متس إليه احلاجة وال ينسب متناوله

ألنه الدين ملن ال عدل له وقد يقع العـدل ممـن ال ديـن لـه     ؛ العدل أساس الدين  
فـإذا العـدل يسـتغين بنفسـه عـن الـدين والـدين ال يسـتغين بنفسـه عـن                 ؛ كاملشركني  

ذكر املوت صعب يهونه ذكر ما ، وقدمه ما أرسخه، فانظر إىل حمله ما أرفعه، العدل
االعتـذار بالشـغل جهـل      ، ى جلملـة العـز    احتمال بعض الذل أبقـ    ، بعده من خري وشر   

مـا يسـتر    ، املـوت مصـيبة عظيمـة يهوـا العلـم بوقـوع االشـتراك فيهـا               ، بقدر النعمة 
الـوايل  ، من الرعية أساس السـلطان    ، كل جارح يصيد بقدره   ، الصمات من العورات  

احلزم هو االحتراز مما يقضي العقل بوقوعه لـوال     ، املهني يسقط هيبة السلطان القوي    
إكـرام  ، الفشل هو جتويز مـا ال يقضـي العقـل بوقوعـه يف غالـب األحـوال              ، حترازاال

، السماحة مفتاح الرزق، وتعظيم اللئيم يغري باللؤم، الكرمي يقوي الداعي إىل الكرم  
ومفتاحــه ، العلــم بيــت بابــه التواضــع ، والشــح مفتــاح احلرمــان يف العاجــل واآلجــل 

التكرب من املخلوق جهل . يطانه السكينةوح، وسقفه الرجاء، وعماده الصرب، اخلشية
وترك املكافأة بالسـيئة عـن   ، ترك املكافأة باإلحسان عن اإلحسان لؤم   ، بابتداء اخللقة 

، عصـيان احللـيم سـفه   ، نسـيان الصـنيع ضـرب مـن الكفـران         ، السيئة مع القدرة كرم   
الصـرب  ، وعصـيانه خـذالن  ، مالحـاة الـرئيس فشـل     ، الثقة بالقادر عجز  ، وطاعته حلم 
، رأس الغـىن مغالبـة األقـدار   ، العفـة يف مقامـات اجلـدال والقتـال خفـة          ، قاعدة النصـر  

                                                        

 .املتقدم : بزيادة): ب(يف  )١(
 .وال تنسب مناولته إىل حاجة ): ب(يف  )٢(
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، احللــم قيــد العــز، الصــالفة )١(خفــة اجلنــان، احلــوادث حشــو بطــون الليــايل واأليــام 
جلام احلكمة الصمت ورمحـة الظـامل ظلـم وـر الضـعيف جتـرب       ، السفاهة مفتاح الذل  

 .وحماباة فاعل املنكر إغراء له بفعله
ما ، وإكثار الكالم من غري إصابة غي    ، معاجلة الضر قبل استحكام األمر فشل     

، وال اسـتراح حسـود  ، وال جـاد كنـود  ، مـا سـاد حقـود   ، غلبت اجلليل مبثـل اجلميـل   
وكـم مـن   ،كم من ظامل مل يتجاوز ظلـم نفسـه  ، أحسن خصال الرب الرجوع إىل احلق   

تصـغري  ، تواضع قاعـدة اإلميـان   وال، اجلهل حيلة الشيطان  ، عادل مل يعدل إال يف نفسه     
رب كلمـة   ، وواسطة عقده السـيف   ، السالح حلية الرجل  ، اإلحسان حلية اإلحسان  

أكثـر النـاس راحـة أقلـهم     ، ورب ضـحك سـاق حزنـا طـويال    ، خفيفة أد قائلها ثقلها  
وال ـر  . لـيس علـى مـن وقـر النـاس  غضاضـة      ، أخبل الناس من تـرك احلقـوق      ، عقال

، دىن نفسا من ناكح البهيمة أقـل حيـاء مـن ذكـر يـؤتى            هو أ ، صاحب البدعة فظاظة  
، هـو أضـعف خبتـا مـن كلبـة حومـل          ،  هو أقوى عزما من مستقبل اجلـيش بالكفـاح        

وعتـاب مـن هـو مثلـك     ، وعتـاب مـن هـو دونـك خـرق     ، عتاب من هو فوقك محـق  
مـن اغـتم العلـة لغمـه إال غمـك       ، من قـدر علـى كمـال وقصـر فهـو العـاجز            ، نصفة

، العاهــات جتمــع الســفهاء، ره إال ســرورك فهــو صــادق املــودةواســتر ال علــة لســرو
ألنـه يوجـد رعيـة ال    ؛ حاجة السلطان إىل الرعية أعظم من حاجة الرعية إىل السلطان 

مـن زرع  ، العافية أصـل لطيـب كـل طيـب    ، سلطان هلا وال يوجد سلطان ال رعية له     
، ملنايـا احلـرب حـرب ا  ، من نـام علـى اخلـوف أمكـن مـن نفسـه           ، الشر حصد الندامة  

، أشـر مـن الشـر مشاتـة األعـداء     ، الرعب جند السعداء ، أصل اهلزائم اختالف األهواء   
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، كم ينغمر يف أثناء احلق من الباطل، كم جاءت حالوة عافية مبرارة ، املهزوم مذموم 
الشجاع حممود ولـو كـان علـى        ، ألن العاقل ال يرضى بتشنيع نفسه     ؛ املتجانن جمنون 

إذا أراد اهللا زوال دولــة قــوى قلــوب    ، زوال الــدولامللــل أقــوى أســباب    ، ضــاللة
التبـذير أقـوى أسـباب    ، املطل أحد أنواع الفقـر    ، اإلمهال ال ينمو معه املال    ، أضدادها
كفـران الصـنيع   ، اإلدالل على السلطان مثل مداعبة األسد     ، اهلالك مثرة اجلهل  ، الفقر

التعليم ال يغري ،  له فىتالشيخ مع أه، تصغري النعمة نوع من الكفران    ، يزهد يف أمثاله  
أشجع األمم أهل الدول املقبلة مـن كـل         ، عذر القادر مقبول على كل حال     ، الطباع
ال تقوم الضالالت إال بأربـاب    ، املدل على السلطان كالذي جيرب السم بنفسه      ، أمة

العلـم  ، مبتدي املعروف إىل مـن ال يشـكر كمـن يبـذر الـزرع يف السـباخ        ، اجلهاالت
من أحسـنت إليـه وأسـاء إليـك فـداؤه السـيف إن أجـاز        ، إىل اخللوة كالعروس حيتاج   

لـو كـان اجلـور صـورة     ، ومن  أسأت إليه وأساء إليك فداؤه اإلحسان     ، ذلك الشرع 
األعمـال مثـرات   ، ولو كان العطاء صورة لكان يوسف البشر      ، لكان من أقبح الصور   

حاجـة امللـك إىل   ، الطمـع ينـايف املـروءة     ، إذا كثرت الـنعم صـغرت كبارهـا       ، األفكار
، النصـيحة أصـل لصـالح الـدين والـدنيا       ، حسن السياسة أكثر مـن حاجتـه إىل القـوة         

قـوة الشـهوة مـع    ، اجلواب مثرة املبتـدأ فـإن كـان خبيثـا خبـث وإن كـان طيبـا طـاب           
كل سلطان جيـور علـى رعيتـه فهـو متـرب الـرأي          ، التمكن من املشتهى من أجل النعم     

من التعـذير طلـب احلاجـة يف     ، صون أرواح الدول  احل، مقطوع الظهر قليل عمر العز    
معاتبـة اجلاهـل كالـذي    ، مـن مل يهـتم بصـغري العـدو مل يضـطلع بكـبريه           ، غري وقتـها    
املعـروف عمـارة   ، احليلـة أجـدى مـن اجللـد    ، احلزم أنفع مـن الشـجاعة   ، يناطح اجلبل 

 رزقه اإلخالص وكراعه  ، الدعاء جند ال يغلب   ، قطع املعروف خراب الدول   ، الدول
عمـارة الولـد    ، وسالحه حسن الرجاء يف اهللا يقطـع املسـافات البعيـدة يف ملـح البصـر               
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قلة الشـدة تـؤدي     ، السلم موضع سفاهة اجلبان واحلرب موضع حلمه      ، خراب الوالد 
، رب حفـظ يـؤدي إىل ضـياع       ، اجلـود أسـاس العـز     ، البخـل أسـاس الـذل     ، إىل اجلرأة 

الكذاب يهـون الشـديد ويقـرب    ، ةالعلم سفينة عاصم  ، اجلهل حبر ال ينجو من ركبه     
املخـاطرة بـاملعروف أوىل مـن املخــاطرة     . البعيـد وخيفـف الثقيـل ويصـحح املســتحيل    

مـن أصـاب الـرأي وقبـل رأي املصـيب           ، الشهوات حتف أمـوال السـالطني     ، بضياعه
اخليانـة  ، من أخطأ الرأي ومل يقبل رأي املصيب أخطأ من جهتني   ، أصاب من جهتني  

من كان عقله أكرب من قدرته زانته قدرته وإال فهي شـني أو    ، ناألمانة عمرا ، خراب
من كان ماله أكثر من ، من كان عقله أكثر من ماله دامت نعمته يف احلاالت ، هالك

من كان عقله أكثر من شجاعته غلب األقـران وهـزم   ، عقله افتقر يف أسرع األوقات 
 وصـار فريسـة     من كانت شـجاعته أكثـر مـن عقلـه شـرب الـذل بالـدنان               ، الشجعان

من كان ، من كان علمه أكثر من عقله كان مسخرة ألهل العقول، ألحداث الزمان
وعـني الغضـب    ، عـني العفـاف أمينـه     ، عقله أكثر مـن علمـه فهـو مـن ورثـه الرسـول             

ــة ــة ، جمنون ــارة ، وعــني اهلــوى خائن ــد عم ــه خــراب ، اســتخدام العب بركــوب ، وإمهال
مسـتحق الرئاسـة يبتـدؤها مـن        ، اآلمـال ببذل األموال تبلغ    ، األخطار تقضى األوطار  

ورأسـها  ، وأساسـها اللـني والبـذل   ، وغـري مسـتحقها يبتـدؤها مـن رأسـها     ، أسهاسـها 
مـن عصـى اللبيـب    ، وخـوف الواقعـات جـزع     ، خوف اوزات حزم  . األخذ والقتل 

الشيب برص الشعر ولـوال أنـه يعـم اخللـق لكـان علـة ينفـر        ، العارف اجترفه اجلارف 
االستقصـاء  ، مـن العنـاء تكلـف الفقـراء حالـة األغنيـاء          ،  نزلـت بـه    عنها ويعري ا من   

مـا  ، رب حـافظ ملضـيع    ، رب جازم لعاجز  ، رب مستيقظ لنائم  ، حيمل على العصيان  
مـا أصـاب   ، ما نصـح مـن اخـتلط وده       ، ما قدح من كبا زنده    ، نام من استيقظ جده   

، رض مسنهال ينفع مهزول الع ، من على الشوك وال تنم على اخلوف      ، من غاب رشده  
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أســاس ، أسـاس الطاعــة احليــاء ، احلــريص معــان، ال تعـر يــدك مــن يقتــبس فيهـا النــار  
مـن نقـم الثـأر مـا يـورث      ، عظم األحداث دليل على زوال الـدول     ، املعاصي الكذب 

 .العار
وكتب عليه السالم إىل ولده األمري الناصر لدين اهللا يف شهر ذي احلجة سنة 

 :تسع وتسعني ومخسمائة 
 الرمحن الرحيمبسم اهللا 

سالم عليك فإنـا حنمـد إليـك اهللا الـذي ال إلـه إال هـو ونسـأله لنـا فيـك بلـوغ              
فـإن أوىل  النـاس بالفضـائل مـن كانـت      : أمـا بعـد   ، املراد واهلـدى إىل سـبيل الرشـاد     

وكـان  ، واخلالفة سنح نسبه ووشيجة حلمته، والوصية بذر مثرته، النبؤة أصل شجرته 
وإن أمـري  ، ومعقلـه يف ذروة  جمـد والـده فارعـه          ، همسرحه يف كإل شرع جده شارع     

، وقضت له فيك باألصالة والنجابـة ، املؤمنني قد تفرس فيك فراسة رجا فيها االصابة  
، حلـو العاقبـة  ، وعليك بالصرب فإنـه مـر املبـدأ     ، فإياك أن تكذب فراسته أو ختيب ظنه      

 ذلــك األهــم وآثــر مــن، وجــالء القلــوب، مشـر يف درس العلــوم  فإــا حيــاة النفــوس 
ــاألهم ــم     ، ف ــا رأس العل ــبحانه فإ ــة اهللا س ــه معرف ــدأ ب ــا تب ــأول م ــدين  ، ف ــدة ال وقاع

فتفهمها بالرباهني وتوابعها ولوازمهـا ومـا ينـبين عليهـا وينضـاف      ، ومغناطيس النجاة 
إليها من أفعاله تعاىل وأحكام أفعاله وما جيوز عليه وما ال جيـوز ومـا جيـوز أن يفعلـه           

 .واإلمامة وتوابعها وما ينبين عليها، والنبوءات والشرائع، علهوما ال جيوز أن يف
مث بعـد  ، وأتبع ذلك علم اللسان العريب إذ ال يصح علم الشرع الشريف إال بـه     

ذلك تعلم أصول الشرع وفروعه بأدلتها وعللها وأسـباا وشـروطها ومـا يشـهد هلـا       
على ما صـح مـن إمجـاع     واعتمد بعد ذلك    ، ويدل عليها من األقول واألفعال النبوية     

وال تـركن إىل    ، واحلـق سـبيلك   ، والعلـم دليلـك   ، اجعل العمل مطيتك  ، األمة والعترة 
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لتكــون قــد ، وتفكــر عنــد ســكون جوارحــك مــن احلركــات يف طاعــة اهللا، االغتـرار 
وال متـل إىل هـوى   ، وال تسـأم الـدرس  ، ألزمت قلبك ما جيب عليك من طاعـة ربـك     

، ك أن  يشـغلك النـاس بـأمورهم عـن أمـر نفسـك             واغتنم أيام الفراغ فيوشـ    ، النفس
وقـد ضـيعت األهـم مـن       ، فتكون هلم آلة إىل بلوغ أغراضهم إما مالكـا وإمـا مملوكـا            

وليس له بـدل وال بـه   ، فما فات منها فلن يرتد   ، وبادر أيام الشبيبة أن تنفد    ، غرضك
 ولسـائر املسـلمني  ، وعليك باحللم والتواضع ملن أخذت منه العلوم خصوصـا      ، عوض
والـزم الرفـق واألنـاة  إال عـن اكتسـاب اخلـريات وفعـل الطاعـات فبـادر مـا                ، عموما

وأكره نفسك على مرارة الطاعة لتـذوق حـالوة اجلـزآء    ، استطعت فإنه ميدان سباق  
وفضـل النجـار   ، وال تنس نعمة اهللا سبحانه عليك بشـرف النصـاب النبـوي          ، واملثوبة

نفسـك يف    )١(وأهـن ، ه األعنـاق  وخضـعت لـ   ، العلوي الذي تقاصرت دونه األنساب    
وإياك ، وعليك حبسن اخللق فإنه عنوان اإلميان    ، كسب العلوم لتعز يف الدنيا واآلخرة     

وال تكثــر ، وحتفــظ مــن منطقــك مــن عثــرة اللســان ، والعجلــة فإــا حبالــة الشــيطان
وإيـاك وجمالسـة السـفهاء فإـا جمانبـة          ، الضحك فإنه مييـت القلـب ويـورث األحـزان         

وأنــزهلم يف ، واعــرف ألهــل احلــق حقــوقهم، عليــك بتــوقري أهــل األســنانو، لإلميــان
وأقـل العـاثر العثـرة إال أن تعلـم أو تظـن أن      ، وال تظلم عنـد القـدرة     ، نفسك منازهلم 

وجــاز علــى اإلحســان ، واشــكر علــى القليــل، ذلــك مــؤد  إىل التمــادي يف الطغيــان
 يصــغي إىل وانصــف خصــمك مــن نفســك قبــل أن تلجــأ إىل حــاكم ال ، باإلحســان
واعـرف حـق والـديك وأده       ، واستشعر خيفـة الـرمحن يف السـر واإلعـالن         ، اإلدهان  

وأحسـن طاعـة مـن وليـك وسياسـة مـن        ، واخفض للمؤمنني جناحك  ، وصل رمحك 
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وال ، ومشر عن ساق اجلـد ، وال تكثر النوم فإنه يورث الفقر يف الدنيا واآلخرة      ، وليته
وامحد اهللا علـى كـل    ،  كربة املكروب  ونفس إن استطعت  ، تيأس من إدراك املطلوب   
وال حمنته لـك دليـل   ، وال جتعل نعمة اهللا عليك دليل الرضى    ، حال من رخاء أو شدة    

فكـن عنـد احملنـة أرجـا منـك عنـد         ، ويسـتدرج عـدوه   ، فإنه قـد يبتلـي وليـه      ، الغضب
ــة ــذكرك يف الشــدة   ، النعم ــك يف الرخــاء ي ــر رب ــك بصــغار   ، واذك ــرض لنفس وال ت

والسـالم عليـك   . فلـيس مـع الراحـة رجاحـة        ، كبـار الـدرجات   الطاعات مع طلبـك     
 .ورمحة اهللا وبركاته

 u
)١(: 

، ومحـزة درج صـغريا  ، وعلـي ، وأمحد املتوكل علـى اهللا  ، حممد الناصر لدين اهللا   
، والقاسـم ، وإدريـس درج صـغريا     ، وحيـىي ، وموسـى ، واحلسـن ، وسليمان، وإبراهيم

ــويف وال عقــب  ، وفضــل درج صــغريا  ــهوجعفــر ت ــه  ، ل ــويف وال عقــب ل ، وعيســى ت
 .وحسني درج صغريا ، وداوود

، ومـرمي ، ونفيسـة ، ورملـة ، ومجانـة ، وفاطمـة ، وسـيدة ، زينـب : والبنات عشر 
 .وعاتكة ،  وآمنة، ومهدية

وأمحد وعلي أمهما فاطمـة بنـة حيـىي مـن أوالد       ، حممد أمه دنيا بنة قاسم محزية     
وإدريس أمه منعة بنـة  ،  بن مفرحوجعفر أمه نعم بنة سليمان ، uاهلادي إىل احلق    

. وقـد أجنبـت أمهـام مجيعـا    ، والباقي ألمهـات أوالد شـىت     ، الفضل بن علي بن حامت    
 :شعر، ومقامام على األعداء موصوفة، ومواقف شرفهم معروفة

 حترقـــــــت األرض واليـــــــوم قـــــــر  
 

 إذا ركبــــــوا اخليــــــل واســــــتألموا   
 كمهتهع

                                                        

  .٢٤٦أنظر شرح الزلف  )١(
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 : وما أحقهم بقول املتنيب
ــا  ــور الكمـــ ــن حنـــ ــمطعـــ  ة ال احللـــ

 
ــدهم    ــالم عنــــ ــوغ الغــــ ــوم بلــــ  قــــ

ــم    ــواب واحلكــــ ــوا فالصــــ  أو نطقــــ
 

ــاحلتوف حاضـــــــرة   إن برقـــــــوا فـــــ
 فقـــــوهلم خـــــاب ســـــائلي قســـــم     

 
ــدوا   ــالغموس واجتهـــ ــوا بـــ  أو حلفـــ

زم   ــ ــا حـــــ ــاذهم هلـــــ ــإن أفخـــــ  فـــــ
 

ــوا اخليــــل غــــري مســــرجة      أو ركبــ
ــوا   ــا احتكمـ ــدارعني مـ ج الـ ــ  مـــن مهـ

 
ــذوا    ــا أخـ ــرب القحـ ــهدوا احلـ  أو شـ

ــيم   كأـــــــــا يف نفوســـــــــهم شـــــــ
 

ــم   ــهم وأوجههــــ ــرق أعراضــــ  تشــــ
 : وقضاتهuعماله  

 عند قيامـه مـن العتـرة علـيهم السـالم رجـال بـذلوا يف طاعـة اهللا               uاتفق له   
 األمري الكبري مشس الدين حيىي بـن أمحـد بـن حيـىي قـدس اهللا         فوىل. وطاعته جمهودهم   

 مـن العنايـة   tان لـه  وكـ ، روحه شام بالد خوالن وبين مجاعـة وبـين جنـر واألهنـوم      
واالجتهاد ما يليق مبثله حـىت لقـد أقـام يسـري يف بعـض نـواحي املغـرب داعيـا إىل اهللا            

حكـى ذلـك األمـري    ،  حـىت ورمـت قـدماه   uتعاىل وإىل طاعة اإلمام املنصور بـاهللا     
  األمـري الكـبري   ووىل. الكبري عمـاد الـدين طـول اهللا عمـره علـى كـرب سـنه وضـعفه                  

  األمـري علـى   ووىل. محد بن حيىي بن حيىي رضوان اهللا عليه جنران   بدرالدين حممد بن أ   
هـذا يف ابتـداء واليتـهم مث وىل  بعـد ذلـك صـعدة وأعماهلـا                 )١( صعدة tبن احملسن   

وجنران وما يتصل بذلك األمري الشهري جمدالدين حيىي بـن الـداعي إىل اهللا حممـد حيـىي               
مث وليها أخوه . وان اهللا عليه  فوليها حىت استشهد رض  uبن حيىي اهلادي إىل احلق      

  ووىل . uتــاج الــدين أمحــد بــن حممــد بــن حيــىي حــىت تــويف اإلمــام املنصــور بــاهللا  

                                                        

 .وأعماله ): ب(يف  )١(
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 عيـان ومـا يليـه إىل نـواحي     ووىل  . الظاهر آخرا الشيخ أمري الدين دحروج بن مقبل       
 tاجلهات املغربية من بالد حجور وقحطان األمري صفي الـدين حممـد بـن إبـراهيم             

t  األمـري علـم الـدين سـليمان بـن موسـى احلمـزي        ووىل. يف يـده  وتويف وهـو    
)١( 

 األمـري   ووىل   . uوبقي يف يده حىت تويف اإلمام املنصور بـاهللا           )٢(اجلوف وأعماله 
الكبري عماد الدين ذا الشرفني أبا املظفر حيىي بن محزة بن سليمان مما يلـي ظـاهر بـين          

بالد محري ونواحيها إىل بكر وما يليه صرمي إىل الطرف وما يتصل به من اجلهات إىل         
 ووىل . uمن اجلهات املغربية إىل مساقط حراز وبقي يف يده إىل أن تـويف اإلمـام    

القاضــي ركــن الــدين حيــىي بــن جعفــر حقــل وحقاليــه ومــا يليهمــا مــن بــالد جنــب   
والشـيخ مفضـل بـن أيب رزاح       )٣(ويف بالد مذحج الشيخ عـزان بـن سـعد         ، ونواحيها

تعاىل وكان فيها من أهل العلم ممن ويل الفقيه العامل ركن الدين سليمان          رمحهما اهللا   
وقبضـت والتـه األمـوال مـن نـواحي احلجـاز         ،  وغـريه مـن أهـل العلـم        tبن ناصـر    

ــه مــوفرة علــى أيــدي رســله    ــواحي جــيالن  uوكانــت تصــل إلي  واســتمراره يف ن
د وحممـد بـن   وديلمان على وفق األوامر اإلماميـة علـى أيـدي داعييـه حممـد بـن أسـع                 

وجـرت  ، وأقيمـت احلـدود  ، وانتظمـت األمـور فيهـا أشـد االنتظـام     ، قاسم بـن نصـري   
القضاء يف صعدة وأعماهلا القاضي الفاضل حممد بن عبداهللا بـن أيب          ووىل  . األحكام  

والقاضـي الفاضـل   ، النجم رمحه اهللا تعاىل وولده القاضي عبـداهللا بـن حممـد بعـد أبيـه        
 يف بالد وادعة والقاضي عمرو بن علي العنسي رمحه اهللا        عبداهللا بن معرف رمحه اهللا    

وولــده القاضــي مســعود بــن عمــرو بعــده وهــو الشــاعر املفلــق ، يف حــوث وأعماهلــا
                                                        

 .رمحه اهللا ): ب(يف  )١(
 .وأعماهلا ): ب(يف  )٢(
 .سعيد ) ب(يف  )٣(
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  أيضا القاضي حيىي بن جعفر وكان غزير العلم بالغا درجة ووىل، واخلطيب املصقع  
؟، و جمتهـد  سـئل هـل هـ     uأخربين من أثق به أن األمـام املنصـور بـاهللا            . االجتهاد  

وكـان يف الـيمن مجاعـة مـن أصـحاب القاضـي مشـس            ، هو من أكرب اتهـدين    : فقال
الدين جعفر بن أمحد قدس اهللا روحه وغريهم  منهم  الفقيه العامل سليمان بن ناصـر           

ومنهم القاضي الفاضـل أمحـد بـن    ، وكان غزير العلم بالغا درجة االجتهاد   ، رمحه اهللا 
، ومنهم القاضي فائز بن مقبـل وغريهـم مـن العلمـاء          ، ليهمسعود الربعاين رمحة اهللا ع    

وكان يف نـواحي احلجـاز السـيد يوسـف بـن علـي احلسـين  الشـهيد بعنايـة صـاحب              
، وكان رمحه اهللا عاملا فاضال  علـى ينبـع والصـفراء   ، بغداد وهو امللقب بالناصر أمحد   

ين سليم إىل مكـة  ومنهم القاضي الفاضل عرفطة بن املبارك رمحه اهللا يف سايه وبالد ب   
والقاضي منصور بن علي البشاري والفقيه داوود بـن  ، وقتل ا عن أمر الناصر أيضا    

عبيد اخليربي وغريهم ممن يطول ذكره وإمنـا ذكرنـا القليـل ألن استقصـائهم خيرجنـا          
إال أنا ذكرنـا العيـون املنظـور إلـيهم مـن الكفـاة والقضـاة والـدعاة إليـه            ، إىل التطويل 
u. 

 قول ولده األمري الناصـر لـدين   u به اإلمام املنصور باهللا   ما رثي  ومن خمتار 
 :uاهللا أيب القاسم حممد بن عبداهللا 

ــه أزري  ــن عظمـ ــد مـ ــاب أيب أو هـ  مصـ
 

ــالينيِفــِب  ك ن    الشــامتني التــرب إن يــ
 وســـنت  لــــه أنيــــاب ذي لبــــد حســــر  كمهتهع

 
ــه  ــني أعيـــي  املقربـــات فراقـ  علـــى حـ

   هـــــر عليـــــه الثريـــــا يف كواكبـــــها الز 
 

ــد بكــت     ــني فق ك نســوان بك ــ ــإن ي  ف
 ريعلــى حــدثان الــدهر كالكوكــب الــد 

 
ــمت األعـــداء يومـــا فـــإنين      وإن يشـ

ــر   ــود ومـــن نائـــل غمـ ــن جـ  ســـجالني مـ
 

 ومــا مــات مــن أبقــى ملــن كــان بعــده 
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 علـى كبــدي كــادت تفـيض علــى النحــر  
 

 أمـــا إنـــه لـــوال  احتســـايب مصـــابه     
ــآء علـــى الشـــمس املـــنرية والبـــدر       عمـ

 
 خطـــــب جللتنـــــا وجللـــــترزيـــــة  

ــر      ــذي حج ــا ل ــرب عليه ــن ص ــان م ــا ك  مل
 

ــها   ولـــو مل يكـــن يف مثلنـــا  قبـــل مثلـ
ــوم علـــى مـــ   ــي كـــل يـ  رفتمضـــي وميضـ

 
 ــام ت ــدهاولكنـــــها األيـــ  بلـــــي جديـــ

 شـــــتيما وتبـــــدو يف غالئلـــــها اخلضـــــر 
 

ــا    ــا بوجههـ ــدو علينـ ــيت تبـ ــك الـ  وتلـ
ــاب وال ظُ     ــد نــ ــع منــــها حــ  فــــرفنمنــ

 
ــي    ــا مشـ ــا علينـ ــت يومـ ــا طلعـ  حةومـ

زر    ــ ــر الشــ ــن النظــ ــنأن مــ ــاظ شــ  وأحلــ
 

 ولكنـــــها تبـــــدو بأنيـــــاب كـــــاحل    
 ومــــن للســــرحييات أو للقنــــا الســــمر    

 
ــدى  ــوايل وللنــ ــايل والعــ  فمــــن للمعــ

ــر    ــه جمــ ــا ظلــ ــدو عيــ ــب تبــ ــذي جلــ  بــ
 

 ومــن للعــدى بعــد ابــن محــزة ضــامن  
ــر   ــر ذو كســ ــأطور وآخــ ــه مــ ــىت منــ  فــ

 
ــها     ــل بينـ ــل إن ظـ ــاد اخليـ ــن جليـ  ومـ

 كما خلفت يف الدوالقطا الكُ بيض ــت فلَّ    رد ــوم خلفـ ــامى يـ ــن لليتـ ــمومـ  هـ
ــر    ــة نكــ ــل جائحــ ــن كــ ــوا مــ  وال عتقــ

 
ــرع رــــم     ــأ األعــــدآء مصــ  فاليهنــ

ــق منـــ   ــذي مل يبـ ــت الـ ــتر نعيـ ــى سـ  ا علـ
 

ــرب ليتــك مل تكــن     ــاع بفيــك الت  ون
ــر   ــة يف فهـــــ ــأوىل  للرزيـــــ ــاء فـــــ  بقـــــ

 
ــن غالـــب   ــؤي بـ ــا لـ  ومل يبـــق يف عليـ

ــدعن أبــــا بكــــر       ــه ومل  يــ ــى حالــ  علــ
 

ــدا   ــدعن حممـــ ــا مل يـــ  رأيـــــت املنايـــ
 قتيــل التجــويب  الــذي جــاء مــن مصــر      

 
ــد    ــد حممـ ــاس بعـ ــري النـ ــن خـ  وأدركـ

ــرو      ــا عم ــوم وعمــرا أب ــن كلث ــرو ب  وعم
 

 ونلن من األعراب قيس بن عاصم 
 وأدركــن ذا التــاج الــذي كــان يف حجــر

 
 وأدركن بسـطام بـن قـيس بـن خالـد           

ــأين ال أدري   ــم كـــــ ــا إىل علـــــ  طريقـــــ
 

ــ  ــيوعيـ ــدع ت علـ ــم تـ ــات فلـ   النائبـ
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ــح إىل زجـــر     ــت تصـ ك الـــيت ليسـ ــ  وتلـ
 

ــهي   فلـــــم أر إال أـــــا ســـــوف تنتـــ
ــب إال مـــــا تقلـــــب يف مجـــــر      وال قلـــ

 
 فــال عــني إال مــا اســتهلت شــجوا     

ــر   ــاربني مـــن اخلمـ ــه كالســـكارى الشـ  لـ
 

ــبحوا    ــلمني فأصـ ــاب املسـ ــرزء أصـ  لـ
 كفــــــاء مبحــــــض يف مشائلــــــه حــــــر     

 
ــه   ــن لـ ــذي مل  يكـ ــي بالـ ــيب علـ  أصـ

  ذا قلــــى فينــــا وال ســــيئ الـــــذكر   وال 
 

 لعـــا لـــك إمـــا بنـــت غـــري مـــودع      
ــر   ــة غــــــ ــام حمجلــــــ ــربت أليــــــ  صــــــ

 
 كأنــك مل تركــب جــوادا ومل تكـــن    

ــر   ــد بالنصـــ ــون يؤيـــ ــى رأس ميمـــ  علـــ
 

ــا    ــوح عقاــ ــل يلــ ــز يف خيــ  ومل تغــ
ــر  ــة ذوأجــ ــث مــــن خفيــ ك ليــ ــ  )١(كأنــ

 
ــة   ــرهقني بطعنــــ ــر دون املــــ  ومل تثــــ

 كمــا انتظـــرت غــرب الســـنني إىل القطـــر   
 

ــم ومل  ــا ـــ ــون ملـــ ــرك املعتفـــ   ينتظـــ
ــري    ــم يسـ ــي ـ ــات املطـ ــد بـ ــدوأ وقـ  هـ

 
 وأضــياف ليــل قــد دعــوك إىل القــرى  

ــر      ــن األس ــت م ــد فكك ــان ق ــت وع  طعن
 

ــارس    ــد كشــفت وف ــم ق ــامض عل  وغ
 هلــــا خاطـــــب غــــري املثقفـــــة الســـــمر   

 
ــن     ــد نكحــت ومل يك ــرمي ق ــت ك  وبن

ــ  ــها جتــــــرى  ببقُــــ   عتــــــاق يف أعنتــــ
 

ــد    ــت إىل الع ــد قطع ــر ق ــة قف  ىومهم
 جـــــىن شـــــجر جـــــرز مذاقتـــــه مـــــر     

 
 فما كان من هذا فقد كنت أجتين 

ــر   ــة محـــــ ــال مولعـــــ ــه ذات آطـــــ  بـــــ
 

ــون وخلفـــت     ــم عنـــا املنـ ــت ـ  تولـ
 أىب اهللا إال أن أغيــــــــــب يف قــــــــــربي  

 
ــه   ــدا إيل عهدتـــ ــني عهـــ ــال أنســـ  فـــ

 وال أنـــا بــــالواين الضــــعيف وال الغمــــر  
 

ــون وليتــه      ــد أك ــا ضــاع مــن عه  وم
 * * * 

                                                        

 .حتفة ذواجر ): ب(يف  )١(
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